
Mededelingen 
 
Het is bijna meivakantie. Binnen alle coronamaatregelen hebben we op school, op een redelijk 
normale wijze, les kunnen geven. Helaas kunnen alle extra activiteiten nog niet op ‘gewoon’ 
plaatsvinden. We houden wel de koninklijke Hofmaatdag; binnen alle mogelijkheden maken we er 
een feestelijke dag van! 
 
In tegenstelling tot meerdere andere scholen, hebben wij nog niet te maken gehad met groepen die 
in quarantaine moeten. Ook hebben we groepen steeds op kunnen vangen door vervanging, eigen 
leerkrachten die extra konden werken of online lessen vanuit huis door de leerkracht. Hierdoor 
hebben we gelukkig tot nu toe nog kunnen voorkomen dat er groepen thuis moesten blijven.  
 
Voor nu wensen we iedereen een heel fijne en welverdiende meivakantie en zien we iedereen 
hopelijk weer fris en gezond op 10 mei! 
 
Zelftesten 
In het nieuws heeft u kunnen lezen/horen dat alle scholen zelftesten krijgen. Deze zelftesten zijn 
bedoeld voor het onderwijspersoneel. Op vrijwillige basis kan het team zich thuis, twee keer per 
week, testen op Corona.  Op het moment dat er klachten zijn of het personeelslid is in contact 
geweest met een positief getest persoon, moet er wel via de GGD getest worden. Het kan dus nog 
steeds zijn, dat een leerkracht afwezig is vanwege een test. De zelftesten zijn vooral bedoeld om 
eventuele uitbraken voor te zijn.  
Er is  geen sprake van het gebruik van zelftesten voor kinderen op school.  
 
Oudertevredenheidsonderzoek 
Op 26 maart is het oudertevredenheidsonderzoek verstuurd. Deze is op dit moment door 23% van 
de ouders ingevuld. Hartelijk dank hiervoor! 
Om een representatief beeld te krijgen, moet het onderzoek door 40% van de ouders ingevuld 
worden. We zouden het erg fijn vinden om een goed beeld te krijgen van onze goede punten en 
onze verbeterpunten. Indien u het onderzoek nog niet heeft ingevuld, zou u het dan alsnog willen 
invullen? Alvast bedankt! 
 
Schoolreisje 
Vol enthousiasme en goede moed, zijn we begonnen met het organiseren van het schoolreisje. We 
hoopten in juni te kunnen gaan, maar het blijkt dat het reserveren in sommige parken nog niet 
mogelijk is. Daarbij wordt door meerdere parken aangegeven dat ze nog geen groepen willen 
ontvangen. We hebben nu dan ook moeten besluiten dat we dit schooljaar niet op schoolreisje gaan, 
maar deze verschuiven naar september. In september gaan we met de huidige groepen 1 t/m 7 op 
schoolreisje en gaan we in mei 2022 nog een keer op schoolreisje. Dit betekent 2 schoolreisjes in het 
schooljaar 2021-2022. Groep 7 (groep 8 in het nieuwe schooljaar) gaat in september op schoolreisje 
en in juni/juli op kamp.  
We hadden het graag anders gezien, maar hopen zo toch voldoende schoolreisplezier te kunnen 
organiseren!  
We gaan er alles aan doen om het kamp voor groep 8 dit jaar wel door te laten gaan. Het overleg 
hierover komt na de meivakantie.  
 



Executieve functies: Werkgeheugen 
Het werkgeheugen helpt je om informatie vast te houden en te bewerken 
bij het uitvoeren van taken. Daarnaast gebruik je het om eerder geleerde 
kennis, vaardigheden, ervaringen of probleemoplossingsstrategieën toe te 
passen in een actuele of toekomstige situatie.  
Het werkgeheugen kan gezien worden als een landkaart. Deze landkaart 
helpt je informatie (zoals je uitgestippelde route en bijzonderheden voor 
deze reis) in je geheugen vast te houden en waar nodig te bewerken.. 
Leerlingen met een sterk werkgeheugen weten informatie goed in hun geheugen vast te houden en 
te bewerken tijdens het uitvoeren van taken. Ze maken gebruik van eerdere ervaringen en al 
aanwezige kennis. Leerlingen die werkgeheugenproblemen hebben, hebben baat bij regelmatige 
herhaling en visuele ondersteuning van de informatie. Zo kunnen ze af en toe even terugkijken op 
hun landkaart, hun aantekeningen erop naslaan en nieuwe aantekeningen maken. 
 



Maandkalender 

mei 2021 
 

maandag 3 Meivakantie t/m 9 mei 

dinsdag 4 

woensdag 5 

donderdag 6 

vrijdag 7 

 

maandag 10 Start thema executieve functies: Werkgeheugen 

dinsdag 11  

woensdag 12  

donderdag 13 Hemelvaart 

vrijdag 14 vrij 

 

maandag 17  

dinsdag 18  

woensdag 19  

donderdag 20  

vrijdag 21  

 

maandag 24 2e Pinksterdag 

dinsdag 25  
woensdag 26  

donderdag 27  

vrijdag 28  

 
maandag 31 Laatste week schoolfruit 

dinsdag 1  

woensdag 2  

donderdag 3  
vrijdag 4 Westerbork groep 7 en 8 (onder voorbehoud) 

 
 
 

 


