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Goede Vrijdag, alle leerlingen vrij van school
2e Paasdag, alle leerlingen vrij van school
Oudervereniging
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IEP Eindtoets groep 8
IEP Eindtoets groep 8

In deze nieuwsbrief leest u over:
• Update Covid-19
• Cito-toetsen groep 3 t/m 7
• IEP-Eindtoets
• Samenvatting Ouderpanel
• Van de verkeerscommissie
• Koningsspelen
• Vakantierooster en roostervrije dagen 2021-22

COVID-19
Het aantal besmettingen neemt helaas weer toe. Op dit moment hebben we 1 leerling die
positief is getest. Als school staan we hierover in nauw contact met de GGD. Daarnaast
neemt het aantal leerlingen dat in quarantaine zit vanwege een besmette huisgenoot toe.
Indien een huisgenoot positief is getest, blijft de betreffende leerling 10 dagen in
quarantaine vanaf het moment dat de huisgenoot niet meer besmettelijk is. Dat is wanneer
de huisgenoot minimaal 7 dagen na het ontstaan van de klachten minstens 24 uur
klachtenvrij is. De leerling kan zich op de 5e dag na het moment dat de huisgenoot niet meer
besmettelijk is laten testen. Bij een negatieve uitslag kan de leerling de 6e dag weer naar
school.
Indien een klasgenoot is besmet, gaan alle leerlingen en medewerkers die intensief contact
hebben gehad (binnen anderhalve meter en langer dan 15 minuten) 10 dagen na het laatste
contact met de besmette persoon in quarantaine. De leerling en medewerker kan zich op de
5e dag laten testen. Bij een negatieve uitslag kan de leerling de 6e dag weer naar school.

CITO-TOETSEN GROEP 3 T/M 7
De eerste 2 weken in maart zijn de CITO-toetsen afgenomen in de groepen 3 t/m 7. Wij zijn
blij verrast met de goede resultaten! We beseffen ons dat we de resultaten gezien de
lockdown voorzichtig moeten lezen. Sommige leerlingen hebben juist veel baat bij
thuisonderwijs gehad, voor andere was het best lastig. Ook gaan we voorzichtig om met de

resultaten van deze afnames als het gaat om het bepalen van
het (uitstroom) niveau van de leerlingen. Toch geven de
resultaten ons veel informatie. Per vakgebied en
per leerjaar bekijken we wat goed verloopt en waar mogelijk
meer aandacht aan besteed moet.
We willen vooral positief vooruit kijken en doorgaan op de
ingeslagen weg.
Vrijdag 9 april zullen de cito-uitslagen van de groepen 3 t/m 7 meegegeven worden.
Er is zowel door jullie als ouders als door ons als school erg hard gewerkt en
we mogen met z'n allen trots zijn op onze kinderen en leerlingen.

IEP EINDTOETS
Dinsdag 20 en woensdag 21 april staat voor groep 8 de IEP-eindtoets gepland.
Sinds 2014-15 zijn scholen verplicht om een eindtoets af te nemen bij de schoolverlaters.
Scholen mogen zelf een keuze maken uit één van de goedgekeurde eindtoetsen. De
Duinsprong is schooljaar 2018-2019 overgestapt naar de IEP-eindtoets. De IEP Eindtoets is
een papieren toets die de verplichte onderdelen lezen, taalverzorging en rekenen meet en
wordt afgenomen in twee dagdelen van twee uur. Met een mooie en frisse opmaak, leuke
teksten en heldere vragen probeert de IEP de spanning bij de leerlingen zoveel mogelijk te
verlagen, zodat de leerlingen écht kunnen laten zien op welk niveau ze staan. Toetsen
mogen namelijk vooral ook leuk zijn om te maken, dat haalt het beste in een leerling naar
boven. Wij wensen onze groep 8-ers veel succes!

WEEK VAN DE LENTEKRIEBELS
Hoe groeit een baby in de buik? Wat is verliefdheid? Wat is
het verschil tussen jongens en meisjes? De lente is hét
moment om aandacht te besteden aan deze en andere
vragen over relaties en seksualiteit. Vriendschap, respect,
liefde, weerbaarheid en omgangsregels spelen hierbij een
belangrijke rol. De Week van de Lentekriebels sluit daar
prima op aan. Ook De Duinsprong deed dit jaar weer mee
aan de Week van de Lentekriebels. Met onze lessen sloten we aan bij de relationele en
seksuele vorming en besteedden we aandacht aan het geven van juiste informatie en het
leren van vaardigheden. Kinderen werden zich bewust van hun eigen en andermans
gevoelens, en leerden dat ze hun mening, wensen en grenzen mogen aangeven. Een week
lang hebben we aandacht aan dit thema besteed. Samen hebben de leerkrachten en
leerlingen gepraat over verliefdheid en lentekriebels en wat dat met mensen doet...

SAMENVATTING OUDERPANEL, van de werkgroep Ouderbetrokkenheid
Tijdens de ouderpannelavond via Teams zijn punten besproken die uit de enquête over het
thuisonderwijs naar voren zijn gekomen. Heel fijn dat ouders met ons over deze
onderwerpen in gesprek konden en wilden gaan. In 3 groepen werden verschillende
stellingen behandeld. Ouders hebben aan kunnen geven hoe ze het thuisonderwijs ervaren
hebben.
Ouders gaven aan dat er een groot verschil merkbaar was tussen de 1e en 2e lockdown.

De 2e lockdown was beter georganiseerd, meer structuur en begeleiding. Een pluspunt
waren de devices die hogere groepen meekregen, dat was lastiger voor de onderbouw. Niet
ieder gezin heeft de luxe om meerdere kinderen tegelijk aan Teams te krijgen. Vanaf groep 5
verliep het onlineonderwijs goed, de kinderen werden heel zelfstandig, leerden goed
omgaan met Teams en de computer. Kinderen belden zelf de juf en vonden hun eigen weg
hierin.
De school heeft een professionalisering doorgemaakt. School heeft veel geleerd tijdens de
1e lockdown waardoor het thuisonderwijs tijdens de 2e lockdown beter verliep. Met name
het gestructureerde programma van groep 6, 7 en 8 werd als prettig ervaren. Kinderen
begonnen om 08:30u hun lesdag en eindigde die rond 14:00u. Wel misten ouders in de
bovenbouw het contact als ouder met de leerkracht, er was behoefte aan meer
terugkoppeling. In de lagere groepen vanaf groep 5 naar beneden was dit juist wel meer het
geval.
In de lagere groepen waren soms veel instructiefilmpjes, niet alle kinderen hebben dit als
even prettig ervaren. Voor de onderbouw zou het fijn zijn om meer momenten samen met
de klas te hebben, wel moet dan de vraag gesteld worden of dat niet te belastend voor
ouders is. Kinderen keken er naar uit om klasgenootjes te zien. De kleuters hadden voor een
kind wat nieuw op school kwam filmpjes gemaakt, op deze manier kon het kind de juf vast
zien. Het bleef goed hangen hierdoor, ook de werkbladen waren fijn. Als nieuwe ouder kon
je nog niet meedoen met het voorleesmoment omdat je nog niet in kon inloggen, dat was
jammer want er waren ook geen wenmomenten.
Er is gesproken of kinderen een achterstand hebben opgelopen. Kinderen hebben andere
vaardigheden geleerd in deze tijd. uders gaven aan dat zij niet van school verwachten dat
school ervoor zorgt dat de leerachterstanden van hun kind verdwijnen. Een inhaalslag is
moeilijk, omdat je het risico loopt kinderen te overvragen of te overvoeden met informatie
Voor de hogere groepen is de thuisonderwijs periode ook wel een goede voorbereiding
geweest op het voortgezet onderwijs.
De ouders die deelgenomen hebben aan deze avond gaven aan dat het een prettige
vergadering/ouderpanelavond was. Het was fijn dat er in kleine groepjes en vanuit een
duidelijke planning/visie gesprekken konden worden gevoerd. Door ouders is gezegd wat
belangrijk is voor eventuele verdere ontwikkelingen in het thuisonderwijs. Voor nieuwe
ouders was het leuk om te horen dat ouders zo enthousiast waren over het gegeven
thuisonderwijs. Ook prettig dat er gelet werd op de tijd.
Voor het thuisonderwijs werden de volgende tips gegeven:
•
•
•

De pauzes gelijk te houden in alle groepen, zodat er thuis ook een gelijktijdig
pauzemoment is.
Volgende keer bij alle groepen meer Teams contact, bij kleuters wel korte
momenten i.v.m. de korte spanningsboog.
Verder zouden er wat tips gegeven kunnen worden om de overgang om op school te
starten zo klein mogelijk te maken. Bijvoorbeeld: kijk eens op de website, daar staat
ook een foto van de juf van jouw klas! Dat vergemakkelijkt wellicht de start. Omdat

er helaas nog geen mogelijkheden zijn om even samen met je kind zijn/haar jas op te
hangen en voor de eerste keer de juf gedag te gaan zeggen.
Over het algemeen waren ouders heel tevreden over hoe alles opgepakt is door De
Duinsprong.

VAN DE VERKEERSCOMMISSIE
Snelheid rondom school
Sinds vorig jaar is de Schimmelpenninckstraat eenrichtingsverkeer geworden. Dit
heeft een positief gevolg voor de verkeersveiligheid rondom onze school, we zijn
hier dan ook erg blij mee.
Echter merken we dat er de laatste tijd veel ouders staan bij de poort voor groep
1/2, 3 en 4 aan de Churchillstraat. Ook wordt er in deze straat vaak overgestoken
om bij school te komen. Het is in deze straat dus erg druk met fietsers,
voetgangers en auto’s. Vandaar dat wij jullie graag willen verzoeken om
gedurende de begin- en eindtijden van school op uw snelheid te letten, zodat het
voor iedereen een veilige situatie blijft. Alvast dank!
Spandoeken en stickers hondenpoep
“Drollen in het gras, geven ons veel overlast”. Dit was voor ons de reden om
spandoeken aan het hek en stickers op de ramen rondom onze school op te
hangen. Hiermee willen we mensen bewust maken van het feit dat de
hondenpoep rondom school ons (kinderen, ouders, leerkrachten) overlast geeft.
We hopen dan ook dat de hoeveelheid hondenpoep zich de komende tijd zal gaan
verminderen!

KONINGSSPELEN
Op vrijdag 23 april 2021 zijn de landelijke Koningsspelen. Ook dit jaar zullen wij hier als de
Duinsprong weer aan meedoen. Het Scala sport- en beweegteam is druk bezig geweest om
voor alle scholen binnen onze stichting een sportief en uitdagend programma te maken. De
Koningsspelen bestaan uit verschillende activiteiten die in en rondom de school zullen
plaatsvinden, waarbij we uiteraard rekening houden met de beperkende maatregelen.

Handig om te weten:
•
•
•
•

Het is fijn als kinderen deze dag sportief gekleed naar school komen. Kijk hierbij goed
naar het weer; meerdere laagjes is altijd handig.
Kinderen van groep 5 t/m 8 brengen ook hun
gymschoenen voor in de gymzaal mee.
Alle kinderen nemen fruit en een lunchpakket mee. Een
extra boterham mag. Eventueel slim om een hervulbaar
flesje mee te nemen.
Let op: van 07.45 uur tot 14.30 uur zal een gedeelte van
de Churchillstraat, stuk tussen de Vennestraat en
Kennedystraat, tijdelijk afgesloten zijn voor het
doorgaande verkeer.

We hopen er met z’n allen een sportieve, gezellige en feestelijke dag van te maken.

VAKANTIEROOSTER 2021-2022
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

25 t/m 29 oktober 2021
27 december 2021 t/m 7 januari 2022
28 februari t/m 4 maart 2022
8 april
25 april t/m 6 mei 2022
26 - 27 mei 2022
6 juni 2022
25 juli t/m 2 september 2022

De vrije lesdagen i.v.m. studiedagen:
8 oktober, 25 november, 24 december (middag), 7 en 8 februari, 25 mei 7 juni en 1 juli.

De volgende nieuwsbrief verschijnt 16 april
Het team en alle leerlingen van De Duinsprong
wensen u een fijn Paasweekend toe

Met vriendelijke groet,
Heidi Smits
Directeur, BS De Duinsprong
heidi.smits@scalascholen.nl
06-50633403

