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Wie is deze periode jarig? 
2 januari  Dwayne 
6 januari  Isabel 
8 januari  Victor 
31 januari   Nena 
6 februari  Frank  
7 februari   Feline 
29 februari   Daniek 
Een gezellige dag gewenst! 
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Welkom! 

In december zijn Luïsa en Teun al 4 geworden 

en in januari Dwayne en dat betekent dat zij 

na de kerstvakantie op school zijn gestart. We 

hopen dat jullie snel beter kennis kunnen 

maken met de kinderen in jullie groep na het 

wennen in november en dat we jullie gauw 

echt mogen verwelkomen op school en in de 

klas. Een mooie reis door de basisschool 

gewenst!  

 

Verlenging lockdown 

In de andere bijlage de brief over hoe wij 

omgaan met de verlenging van de lockdown. 

Iedereen volgt ongetwijfeld het landelijke 

nieuws en weet dus dat we op dit moment 

nog geen uitspraak kunnen doen over 

wanneer we weer starten. Wij hopen 

natuurlijk zo snel mogelijk, maar begrijpen dat 

dit op een veilige manier moet.  
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Voorleesontbijt 

Op donderdag 21 januari doen we mee aan 

het voorleesontbijt van de Nationale 

Voorleesdagen. Onze super OR zorgt voor een 

ontbijtje aan de deur (houd woensdagvond de 

knop van de voordeur in de gaten) en het 

voorlezen gebeurt op het gebruikelijke Teams 

moment per klas door de leerkrachten.  

 

Adviezen PO raad 

Er rijzen natuurlijk veel vragen met het 

verlengen van de lockdown: wanneer nemen 

we de middentoetsen van CITO af? Hoe gaan 

we om met rapporten / portfolio’s? Hoe gaan 

we om met de adviezen voor het voortgezet 

onderwijs en de plaatsingswijzer? Dit zijn 

vragen die eigenlijk alle scholen in Nederland 

aangaan. We zitten met elkaar in deze 

bijzondere periode en achterstanden zijn 

relatief (een achterstand is geen achterstand 

als het voor alle kinderen geldt). Daar wordt 

landelijk ook rekening mee gehouden. Zo 

heeft de PO-Raad al aangegeven dat deze 

periode niet bepalend moet zijn voor een 

schoolkeuze voor voortgezet onderwijs. Er is 

het advies om kinderen bij de keuze voor het 

niveau het voordeel van de twijfel te geven, 

wanneer die twijfel er onder normale 

omstandigheden ook zou zijn. Er spelen 

bovendien naast de plaatsingswijzer veel 

meer zaken mee bij een advies (werkhouding, 

concentratie, doorzettingsvermogen etc). Ook 

scholen voor voortgezet onderwijs worden 

gewezen op het feit dat kinderen die gaan 

komen een bijzondere periode achter de rug 

hebben (een lange lockdown in groep 7 en 

deze lockdown in groep 8). Dit neemt voor 

ons niet weg, dat we de doelen voor de 

kinderen altijd voor ogen hebben en proberen 

onder welke omstandigheid ook, aan deze 

doelen te blijven werken.  

De PO raad heeft toegezegd zo spoedig 

mogelijk, het liefst deze week, terug te komen 

op veel van de vragen die er zijn en we 

wachten dit advies dan ook even af voor we 

zelf plannen gaan maken. Kinderen worden 

sowieso niet direct getoetst als ze weer op 

school komen. Als er informatie is, die van 

belang is om te weten voor het volgende 

Wierdenieuws, zal dit extra worden gemaild.  

Mede namens het team, 

Floor van de Werfhorst, IKC De Wierde  

Het volgende Wierdenieuws kunt u 
verwachten op donderdag 28 januari  

Agenda 

21 januari Voorleesontbijt 
 

25 januari?? Volledige opening 
basisscholen 

 


