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In deze nieuwsbrief leest u over:
• Groepsindeling
• Toetsen
• Veiligheid
• Vakantierooster
• Jeugdvakantievreugd
• Vragenlijst thuisonderwijs

Vanaf 8 juni zijn de scholen weer helemaal open. Voor zowel leerlingen als leerkrachten
voelden het prettig om weer samen te zijn, als groep. Op De Duinsprong hebben we er voor
gekozen om vooralsnog de kleutergroepen in halve groepen te laten komen, zoals we vanaf
11 mei gewend waren, aangevuld met extra opvang tot 22 leerlingen. Dit heeft voornamelijk
te maken met de inzetbaarheid van beschikbare leerkrachten. De grootte van de groepen
(31-32 leerlingen) zonder extra begeleiding zoals we die voorzien hadden vóór de
coronacrisis, baarde ons zorgen met het oog op de hygiënemaatregelen en de veiligheid van
zowel leerlingen als leerkrachten. We wachten graag de cijfers en onderzoeken van het
RIVM af, wat de resultaten zijn van gehele opening van de basisscholen. Zodra we het veilig
achten om ook de kleutergroepen in hele groepen naar school te laten komen, kunnen we
onze keuze heroverwegen.

GROEPSINDELING
Komend schooljaar gaan we starten met 23 groepen. We hebben voor 6 kleine
kleutergroepen gekozen. Dit geeft ons voldoende ruimte om de instroom van 4-jarigen op te
vangen. De kleutergroepen beginnen gemiddeld met 18 leerlingen en stromen uit tot (zo als
nu voorzien) naar 24 -25 leerlingen. Van alle andere jaargroepen worden 3 groepen
geformeerd, met uitzondering van groep 4. Dat worden 2 groepen. De groepen 5 worden,
traditioneel gehusseld qua samenstelling, zodat er 3 nieuwe groepen 6 ontstaan. De andere
groepen gaan in zijn geheel over naar het volgende leerjaar.
De leerkrachten zijn momenteel drukdoende met de groepssamenstelling. Ik hoop u hier
eind week 26 over te informeren.

TOETSEN
In mei was Scalabreed besloten om geen cito-toetsen af te gaan nemen voor de
zomervakantie. Het leek er aanvankelijk op dat we tot de zomervakantie met halve klassen
zouden werken en dan kost het teveel tijd om bij iedereen de toetsen af te nemen. Nu de
scholen open zijn voor alle leerlingen is dit besluit herzien. Na alle voor- en nadelen op een

rijtje te hebben gezet, is Scalabreed het besluit genomen om de volgende toetsen af te gaan
nemen:
• Rekenen/wiskunde
• Spelling
• Avi
• DMT
Wij zijn benieuwd wat de resultaten zullen zijn nu de leerlingen afgelopen periode anders
onderwijs hebben genoten. Het geeft ons informatie bij de overgang naar de volgende
groep. De toetsen worden afgenomen in week 25 en 26. De rapportage, zoals u die van ons
gewend bent, delen wij met u na de zomervakantie. Dat geeft de leerkrachten meer ruimte
om alle toetsuitslagen in te voeren, te analyseren en te verwerken in de overdracht naar de
volgende leerkrachten.

VEILIGHEID
Bij het halen en brengen van onze leerlingen maken wij gebruik van 2 tijdsblokken. Nu alle
groepen, met uitzondering van de kleutergroepen, weer hele dagen naar school gaan, neemt
de drukte bij de poorten toe. Dit leidt soms tot onveilige situaties voor onze leerlingen.
Graag nogmaals aandacht voor de volgende afspraken:
•

Een kind wordt door maximaal 1 ouder gebracht, indien mogelijk brengt 1 ouder
meerdere kinderen weg.
• Ouders worden verzocht niet te vroeg te komen (zorg dat je binnen het tijdsblok op
school aankomt.)
• Leerlingen nemen buiten het schoolplein afscheid van de ouders/verzorgers en
begeven zich naar een vaste, vooraf aangewezen plek op het waar zij ontvangen
worden door de leerkracht. Ouders worden verzocht direct nadat zij afscheid
hebben genomen van hun kind(eren) te vertrekken en niet te blijven wachten tot
hun kind naar binnen gaat.
• Kinderen die een broertje/zusje in tijdsblok 1 hebben, mogen opdelfde tijd (tussen
8.20-8.25 u) komen. Zij wachten bij hun eigen leerkracht, die vanaf 8.20 u op het
schoolplein staat, op hun klasgenootjes.
• Vanaf groep 4 zoveel mogelijk kinderen zelf laten komen.
• Er wordt minimaal 1,5 meter afstand gehouden bij het brengen/halen. Let op: niet
samenscholen!
Het klinkt heel ongastvrij en het past absoluut niet bij de ouderbetrokkenheid die wij
nastreven, maar met het oog op de veiligheid verzoeken wij u toch om tijdens de
coronacrisis niet te blijven hangen bij de poort en de ingangen onnodig te versperren. Ook
vragen wij u zoveel mogelijk te voet of op de fiets te komen, zodat we geen overlast hebben
van geparkeerde auto’s, nu ouders buiten de poorten op hun kind(eren) wachten. Daarnaast
klagen de bewoners van de Schimmelpenninckstraat over overlast (schade aan auto’s).
Graag aandacht hiervoor.

VAKANTIEROOSTER 2020-21
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Tweede Paasdag

19-10 t/m 23-10-2020
21-12-2020 t/m 01-01-2021
15-02 t/m 19-02-2021
05-04-2021

Koningsdag
Meivakantie
Pinksteren

27 april 2021
03-05 t/m 14-05-2021
24-05-2021

Studiedagen
Woensdag 9 september 2020
Maandag 23 november 2020
Vrijdag 29 januari 2021
Donderdag 11 maart 2021
Vrijdag 2 april 2021
Maandag 26 april 2021
Dinsdag 25 mei 2021
Donderdag 1 en vrijdag 2 juli 2021

JEUGDVAKANTIEVREUGD, door Robert Aakland namens de voorbereidingsgroep JVV
We hebben van de Gemeente Heusden te horen gekregen dat de Jeugd vakantie vreugd
week door mag gaan Wel in een aangepaste vorm. Zo zal bv de overnachting van Bos en
Duin, de kindermarkt, de disco, de Bakworkshop en ook de prijsuitreiking bij Wijnand van
Delft niet door kunnen gaan,
De gemeente geeft aan dat kinderen onderling geen 1,5 meter afstand hoeven te houden,
mensen van 13 jaar en ouder wel. Ook hebben we van de Gemeente te horen gekregen dat
we dit jaar geen meldplicht hebben voor de JVV week, waardoor de uitvoering ervan
mogelijk is geworden.
Het programma van onze speel- en doeweek word binnenkort vrijgegeven op de website. Op
de website komen ook de spelregels te staan waar alle ouders zich aan moeten houden bij
het wegbrengen en ophalen van hun kinderen. We zijn druk bezig om een digitaal boekje te
maken, die via de basisscholen verspreid gaat worden. Een papieren boekje uitgeven gaat op
korte termijn niet meer lukken.
Alle ouders worden op de hoogte gehouden wanneer de inschrijving open komt te staan. Dit
gaat via onze website en de nieuwsbrief die we verspreiden, en ook via Facebook en
Instagram. Hopelijk kunnen wij de kinderen een leuke laatste week van de zomervakantie
aanbieden, zeker nu dat veel mensen vanwege het Corona virus niet op vakantie gaan.
We zien je van de zomer.

VRAGENLIJST THUISONDERWIJS, door Francien Kok
(https://www.rug.nl/staff/f.m.kok/)
Graag vragen we de ouders van alle scholen om deel te nemen aan een onderzoek over
thuisonderwijs. Als ouder kregen zij door de maatregel tot schoolsluiting van de overheid
van de ene dag op de andere de verantwoordelijkheid voor het herhalen en aanleren van
(een deel van de) lesstof aan één of meerdere van hun kinderen.
Als onderdeel van een groep internationale universiteiten en instituten hebben we een
grootschalig internationaal onderzoek opgezet met als doel het onderzoeken van de
ervaringen van ouders van kinderen in de schoolgaande leeftijd met thuisonderwijs.
Op deze manier hopen wij veel ouders te bereiken zodat onderzocht kan worden waar de
mogelijkheden en knelpunten liggen bij thuisonderwijs, in de hoop dat we beter voorbereid
zijn op soortgelijke thuisonderwijs situaties in de toekomst!

U kunt uw ervaring delen op https://www.soscisurvey.de/ThuisonderwijsCoronaNL/
Bij voorbaat dank, dr. Anselm Fuermaier, dr. Marjolein Luman, Francien Kok MSc MBA &
Prof. dr. Barbara van den Hoofdakker

EENRICHTINGSVERKEER
De Schimmelpenninckstraat is éénrichtingsverkeer geworden.
Inrijden vanaf de Vennenstraat is toegestaan, vanaf de Kennedystraat niet meer.
Graag aandacht hiervoor!
Ook voor mogelijke schade aan auto’s nu kinderen buiten de poort worden gebracht en
gehaald.

De volgende nieuwsbrief verschijnt 26 juni.
Met vriendelijke groet,
Heidi Smits
Directeur, BS De Duinsprong
heidi.smits@scalascholen.nl
06-50633403

