
 

 

Nieuwsbrief Maart 2021 
 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

De kop is eraf; we zijn weer gewoon met ‘onze’ kinderen in de klas aan het werk 

geweest! Wat ontzettend fijn was dat. Helaas maar anderhalve week, want nu staat 

de voorjaarsvakantie voor de deur. 

En die vakantie mag ook echt vakantie zijn. De kinderen hebben hard gewerkt, ook 

tijdens de online les periode. En daarbij hebben ze nog veel meer meegemaakt! Een 

pandemie, thuis zelfstandig werken, digitaal contact hebben, minder spelen met 

vrienden/vriendinnen, meer thuis met het gezin….Het is een grote leerschool 

geweest voor ons allemaal. Ook u mag hopelijk genieten van wat vrije dagen, als 

ouder was u er ook erg druk mee, wat een organisatie! En natuurlijk het team; zo 

flexibel als dit team is…dat is echt top! 

We hopen, net als u, dat we niet meer naar een nieuwe lock-down gaan, waarbij de 

kinderen afstandsonderwijs moeten genieten. We hopen alle kinderen weer op 

maandag 1 maart te zien. 

Daarom….een hele fijne en ontspannen vakantieweek gewenst! 

 

 

Vervolg nieuwsbrief zie volgende blz! 



Vanuit de MR 

Omdat de zoon van Kim Bos in groep 8 zit, gaat Kim de MR verlaten aan het eind 

van dit schooljaar. We zijn dus op zoek naar een nieuw MR lid, het mogen er ook 2 

zijn! Als MR lid ben je een betrokken ouder die ook daadwerkelijk mee mag beslissen 

over besluiten binnen de school. Je spreekt als het ware voor de ouders van alle 

kinderen! 

Dus vindt u het leuk om een keer of 6 keer per jaar met een deel van het team te 

vergaderen en samen besluiten te nemen over onze school en ons onderwijs, geef u 

dan op. 

Stuur een mail naar  elona@oponoa.nl Dan geef ik het door aan de MR leden. 

….;-) 

Vanuit de OR 

Helaas mogen we maar weinig echt organiseren en ouders binnen de school is nu 

helemaal niet de bedoeling. En dat terwijl we altijd een OR hebben die ons graag 

bijstaat bij ieder evenement. De ouderraad helpt bij sinterklaas, kerst, pasen, 

koningsspelen, enz. Dit jaar is dat allemaal even anders. 

Maar….onze Ouderraad leunt niet achterover! Ze 

hebben ipv de oliebollenactie een flessenactie 

georganiseerd. En dus….zijn er MEGA veel flessen 

verzameld en deze zullen een mooi statiegeld 

bedrag opleveren.  

Hoeveel? Dat moeten we even afwachten, na de 

vakantie volgt het nieuws. 

 

 

 

Wat een berg….!! 
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Testen en toetsen; hoe gaat het met het onderwijs? 

Zoals u weet hebben de kinderen van onze school online doorgeleerd . We 

gebruiken op school het digitale platform Snappet. En dat werkt in deze tijden 

eigenlijk erg goed. Als leerkracht zien we precies waar het kind vastloopt en waar 

extra hulp mag komen. Ook zien we waar het te makkelijk gaat en waar we de 

leerling wat mogen uitdagen.  

Fysiek onderwijs is natuurlijk veel uitgebreider, is afwisselender en is fijner…maar 

gelukkig kunnen we zeggen dat Snappet de basisvakken goed aanbiedt in tijden 

van afstandsonderwijs. En dus kwam onderstaand nieuwsbericht voor ons niet als 

een verrassing: 

 

Rest ons nu om de kinderen weer lekker in hun vel te laten voelen op school. Samen 

met andere kinderen spelen, ontdekken en werken!  

Toch nemen we ook de Cito toetsen af. Zie dit als ; 

 

Want wij weten allang wat uw kind kan en lastig vindt! Dat zien we dagelijks bij 

Snappet. De cito’s zijn het middel om het algemene beeld te krijgen. Er zit van alles 

door elkaar in om te toetsen. 

Wij willen graag goed nieuws met je delen: uit onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam blijkt 

dat leerlingen die met Snappet werken tijdens het thuisonderwijs juist geen leerachterstanden 

hebben opgelopen en gemiddeld genomen zelfs harder zijn gegroeid. 

 

Uit dit onderzoek blijkt dat leerlingen die Snappet gebruiken als rekenmethode tijdens de lockdown 

in het voorjaar van 2020 sneller vooruit zijn gegaan dan hun voorgangers in schooljaar 2018-2019. Dit 

effect is vooral te zien bij jongere kinderen (groep 4 en 5) en leerlingen die voor de lockdown 

achterliepen op hun klasgenoten. 

Meer weten? 

Op de website van het VU onderzoeksinstituut LEARN! is een artikel gepubliceerd over dit onderzoek 



Oudergesprekken en rapporten 

Zoals u weet zijn de rapporten later, evenals de oudergesprekken. Voor de kinderen 

van groep 1- 7 worden de gesprekken in week 13 gepland. Hierover komt een extra 

mail tzt. Na de gesprekken, op 1 april krijgen de kinderen het rapport mee. 

Voor groep 8 geldt wat anders, deze kinderen moeten al rond 15 maart een eerste 

keuze voor het vervolgonderwijs maken. Met de ouders en de leerling gaan we een 

20 minuten gesprek plannen. Dit doen we (juf Sonja en juf Elona) in week 10 en 11. 

Net na de voorjaarsvakantie zullen we u hierover benaderen. 

 

Ouderbetrokkenheidsonderzoek/ veiligheidsonderzoek 

Zoals ik al eerder schreef, willen we altijd weten hoe ouders denken over het 

onderwijs bij ons op school. Ook over hoe uw kind zich voelt op onze school. Want 

wanneer een kind zich goed voelt, komt een kind ook beter tot leren! 

Eind maart worden er onderzoeken afgenomen, waarbij ook vragen over het 

onderwijs tijdens de lockdown worden gesteld. We hopen op een goed respons van 

u allen! 

Deze onderzoeken woorden bij alle scholen van OPONOA eens in de twee jaar 

afgenomen. 

Ook nemen we een kort onderzoek af bij de kinderen, dit heet het 

veiligheidsonderzoek. Het gaat om hoe uw kind zich voelt op school. Pesten, plagen, 

je veilig voelen en fijn kunnen werken; het komt allemaal aan bod.  

Heel belangrijk voor ons, zodat we weten dat ieder kind zich goed voelt op onze 

school! 

Appgedrag/veilig internet 

Ieder jaar komt vooral in groep 7-8 het veilig internetten aan bod. Hier gaat het om 

lessen die gegeven worden door bureau HALT of de GGD. Het gaat o.a over wat je 

wel kunt invullen op internet en wat beter niet. Waar moet je op letten wanneer een 

vreemde iets (digitaal) aan je vraagt en laat altijd een volwassene meekijken bij 

zaken die je in moet vullen. 



En dan is er nog de chat, digitaal kletsen met wildvreemden bijvoorbeeld tijdens het 

spelen van een spel op het net. Die ander kan maar zo een volwassene zijn en niet 

een kind.  

Ook krijgen kinderen mobiele telefoons. Het 

advies is om vooral te kijken waarom een 

kind een telefoon nodig heeft. Op school 

hebben we duidelijke regels. Maar in app 

land kunnen kinderen hele nare berichten 

sturen. Kinderen overzien niet de gevolgen. 

Dus veilig op je kamer thuis een rotbericht 

sturen kan de volgende dag een grote 

ruzie worden. Ook kunnen gekke foto’s 

doorgestuurd worden….Kortom; veel 

kinderen kunnen niet met een mobiele 

telefoon omgaan. Daarom de tip; kijk iedere avond even samen met uw kind naar 

de appjes. Of naar de chat sessies… 

En dan nog… 

• Pannenkoekdag 

Jawel, op 19 maart is Nationale 

pannenkoekdag! We denken dit corona proof 

te kunnen doen. Informatie volgt… 

• Lezen voor knikkers 

De stagiaires hebben al even geleden een 

knikker beloningssysteem bedacht om het 

lezen te motiveren. ALLE kinderen kunnen op 

eigen niveau knikkers verdienen. Als ALLE 

kinderen 10 knikkers hebben…komt er een 

knikkerfeest. En…we zijn er bijna! 

 

 

Maar voor nu…..een week vakantie! Geniet ervan en tot maandag 1 maart. 
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