
 
Scholensluiting i.v.m. coronamaatregelen 

Helaas blijven de scholen nog tot minimaal 7 februari gesloten. Het huidige onderwijsprogramma 

wordt gedurende deze periode gecontinueerd. We hopen de kinderen snel weer te mogen 

verwelkomen in school! 

 

Nationale voorleesdagen 

Van 20 t/m 30 januari zijn de nationale voorleesdagen. We besteden hier in de online lessen en 

filmpjes aandacht aan. Lezen is een belangrijke vaardigheid. Plezier in lezen bevordert deze 

vaardigheid. Het zou leuk zijn als u tijdens deze dagen thuis ook extra aandacht schenkt aan het 

(voor)lezen. 

 

De bibliotheek is vanwege de coronamaatregelen gesloten, maar heeft wel een afhaalservice en 

mogelijkheden tot digitaal lezen. De online bibliotheek is namelijk altijd open! Via de flyer in de bijlage 

of het filmpje in onderstaande link vindt u meer informatie. 

https://www.youtube.com/watch?v=AClQtj-fE4A&feature=youtu.be 

 
Schoolarts 
Op 27 januari zou de schoolarts van de GGD langskomen voor kinderen geboren in 2010. Wegens de 

verlenging van de lockdown worden deze afspraken geannuleerd. U ontvangt hiervan een brief van de 

GGD. Op een later moment plannen zij in overleg met school een nieuwe datum in. 

 

Activiteiten 

Activiteiten.. een gekke kop in de nieuwsbrief in deze tijd. Helaas moeten wij veel activiteiten 

annuleren of verplaatsen. Onderstaand vindt u een update van alle activiteiten die in Kwieb, de 

ouderapp, gepland staan of stonden. 

 

● Cito-toetsen groep 3 t/m 7 - 11 t/m 22 januari 

De Cito-toetsen worden verplaatst. Na de lockdown in het voorjaar van 2020 hebben wij  

besloten in juni 2020 geen Cito-toetsen af te nemen, maar te investeren in onderwijstijd. Dit  

betekent dat in januari 2020 de laatste Cito-toetsen zijn afgenomen. We vinden het belangrijk  

om inzicht te krijgen in ontwikkeling van de kinderen en de kwaliteit van het onderwijs. We zijn  

daarom voornemens om de Cito-toetsen van deze periode in te halen als de kinderen op  

school komen. Over de planning en werkwijze kunnen wij pas beslissen als wij weten wanneer  

de scholen weer open mogen. U wordt hier op een later moment verder over geïnformeerd. 

 

● Open dag (groot-)ouders - 29 januari 

De open dag kan wegens de coronamaatregelen niet plaatsvinden. Tijdens thuisonderwijs is 

het iedere dag open dag. Kijk gerust een keer met uw (klein-)kind mee. 

  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AClQtj-fE4A&feature=youtu.be


 
● Studiedagen - 5 en 8 februari 

Het team van de Don Bosco blijft zich ontwikkelen. Ook in Coronatijd doen wij dit via online 

trainingen en vergaderingen. Voor de zomervakantie zijn de studiedagen met u 

gecommuniceerd. De studiedagen gaan door*. Op deze dagen is er geen noodopvang. Wel 

kunt u als gebruiker van de BSO extra opvang aanvragen bij de BSO.  

* Wanneer 8 februari de eerste dag wordt dat de kinderen weer naar scholen mogen, zullen  

wij de studiedag verplaatsen naar de middag. Op deze wijze kunnen de kinderen gewoon naar  

school. Wanneer de lockdown verlengd wordt, blijft 8 februari wel een studiedag. Ook op deze  

dag is er geen noodopvang, maar wel de mogelijkheid tot extra aanvraag opvang op de BSO. 

 

● Rapport - 11 februari 

Op 11 februari krijgen de kinderen een rapport mee naar huis. In juni 2020 was dit een 

aangepast ‘coronarapport’. De kinderen krijgen op 11 februari een traditioneel rapport mee 

naar huis. Alleen de Cito-uitslagen zullen op dit rapport nog niet staan weergegeven. 

 

● Carnaval - 12 februari 

Over Carnaval kunnen wij nog geen definitief besluit nemen. Met zekerheid kunnen wij wel  

zeggen dat het dit jaar geen gezamenlijke viering met de hele school in de Burgt wordt. We  

wachten eerst op informatie wanneer de scholen open mogen en buigen ons daarna over een  

mogelijk aangepast programma in eigen groep. 

 

Flyer GGD ‘Thuis online’ 

In de bijlage vindt u een flyer van de GGD over een gratis webinar over schermtijd, gebruik van social 

media en hoe u hier als ouder mee om kunt gaan. 
 

 

 

 
 


