WolderWeetje

Maandag 1 maart

B ELANGRIJKE

DATA

Cito toetsen
Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Voorjaarsvakantie

22 t/m 26 febr.

Week van de lentekriebels

15 t/m 19 maart

Studiedag

Di. 16 maart

Wolderwonderweek

22 t/m 26 maart

Goede Vrijdag

2april

Tweede Paasdag

5 april

Studiedag

14 april

Koningsspelen
(online)

23 april

Meivakantie

26 april t/m 7 mei

Meester/juffendag

16 juni

Grote rekendag

23 juni
Van Beekweg 7
3851 LP Ermelo
info@lunchkidz.nl
www.lunchkidz.nl
06 19252270
06 33375003

Graag informeren u wij u over de afname van de LVS toetsen (Cito
toetsen).
De afgelopen weken was u als ouder nauw betrokken bij het
thuisonderwijs. Deze periode is voor ieder kind anders geweest.
De juf of meester heeft er de eerste periode op school voor gebruikt
om ervoor te zorgen dat iedereen zich weer fijn voelt in de klas. Als
dat goed zit, wil de leerkracht ook weten waar uw zoon of dochter
staat in zijn of haar ontwikkeling. Hiervoor gebruikt de leerkracht
naast observaties en methodetoetsen ook de leerlingvolgsysteemtoetsen (LVS). Voor de juf of meester is het een hulpmiddel om te
zien waar uw kind staat in zijn ontwikkeling. Zo zien wij waar of uw
zoon of dochter bijvoorbeeld extra hulp kan gebruiken of juist extra
uitdaging. Iedereen houdt er natuurlijk rekening mee dat de resultaten
anders zullen zijn dan wanneer het een gewoon schooljaar was, daar
hoeft u zich geen zorgen om te maken. Wij gebruiken de resultaten
vooral om te kijken welke lesstof de leerlingen op dit moment
beheersen en welke onderdelen de komende maanden nog wat extra
aandacht mogen krijgen. De LVS toetsen zullen worden afgenomen
vanaf woensdag 3 maart. Een uitdraai hiervan ontvangt u bij het
verslag in juli. We beperken de hoeveelheid toetsen om meer
onderwijstijd te hebben. De Cito begrijpend lezen zal hierdoor
vervallen. Bij groep 7 en 8 worden geen LVS toetsen afgenomen.
Groep 7 maakt in mei de Entreetoets en groep 8 in april de Eindtoets
van Route 8. Bij vragen kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind.
Team Wolderweide

Vanaf 11 nov.

Woensdag
Donderdag
Vrijdag
fruitdagen

Voor de meest actuele
data kijkt u op:
www.wolderweide.nl

Vanuit de Directie
Maandag 8 februari zijn de scholen weer geopend en kon er weer fysiek onderwijs gegeven worden. Echter
door de weersomstandigheden (sneeuw / code rood) liep alles weer anders dan gepland. Wederom moest er
geschakeld worden en moest u als ouder zaken regelen qua opvang en onderwijs voor uw kind. Wij zijn u
hiervoor erg dankbaar en geven u een groot compliment! Ook van onze leerkrachten werd flexibiliteit
verwacht en vol overgave hebben zij opnieuw vorm moeten geven aan het online onderwijs. Het afgelopen jaar
is voor iedereen anders gegaan dan gepland. Wij zijn ons bewust dat deze lockdown een grote impact heeft op
veel gezinnen. Zowel voor u als ouder(s) en de kinderen is het geen gemakkelijke tijd geweest.
De insteek van het team Wolderweide is om er alles aan te doen om het onderwijs te kunnen bieden wat uw
kind nodig heeft. Zowel het sociaal-emotionele aspect als het onderwijsinhoudelijke aspect wegen hierin zwaar.
Wij willen een school zijn waar iedereen zich veilig, vertrouwd en gezien voelt. Waar plezier en verwondering
een belangrijke rol spelen.
Wij houden ons strikt aan de maatregelen en afspraken m.b.t. COVID 19. De belangrijkste maatregel hierin is
de cohortering. De verschillende (jaar)groepen zullen van elkaar gescheiden blijven. Elke klas zit in zijn eigen
bubbel samen met de desbetreffende leerkracht. Wij hopen dat door het naleven van de afspraken de kans op
besmetting klein wordt binnen de groep en/of school. Hierdoor kan het onderwijs (fysiek) doorgaan.
Mocht er toch een besmetting plaatsvinden binnen een groep, dan zal de gehele groep (vooralsnog) naar huis
gestuurd worden.
Maandag 1 maart gaan wij weer van start en hopelijk kan iedereen genieten van een welverdiende vakantie.

Maarten Hoekman

