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Snypsnaren

mei-juni 2020

Nieuwe start
We zijn weer gestart! Spannend, hoe zou het zijn om na zo’n lange periode weer op school aan het werk
te gaan? Het was fijn om elkaar weer te zien en te spreken. Bijzonder om te zien hoe ieder vlot de draad
weer oppakt. In de loop van de maandagochtend was iedereen weer heerlijk aan het spelen en werken
in de klas. Het is natuurlijk wat anders dan voor de coronatijd. We hebben meer aandacht voor hygiëne.
En we houden afstand tot elkaar.
Om 12.00 uur maken de leerkrachten in hun klaslokaal de contactoppervlakten, tafels, deurknoppen,
toetsenborden e.d., schoon. Ik houd op de dagen dat Ria er niet is, de hal en de toiletten schoon en ook
Ria is in deze periode extra alert. Samen proberen we ervoor te zorgen dat we veilig en vertrouwd
kunnen werken.
Voorlopig gaan we tot 12.00 uur naar school. Dat bevalt vooreerst goed. We wachten de ontwikkelingen
en de berichten van de regering af. We houden jullie tijdig op de hoogte als er veranderingen zijn.

Verkeersexamen voor groep 7-8
Veel activiteiten zijn geannuleerd, maar het verkeersexamen voor de bovenbouw gaat wel door! Op
dinsdag 26 mei vindt het praktisch verkeersexamen plaats. Het programma voor die ochtend ziet er als
volgt uit:
8.30 – 9.30 uur:
Theorie in de klas
9.30 – 9.45 uur:
Pauze met fietskeuring op het plein, neem dus je fiets mee naar school!
9.45 – 11.15 uur:
Praktisch Verkeersexamen route als groep fietsen in Bolsward
11.15 uur:
Afsluiting in de klas en als het goed is gegaan: een diploma!
Het theoretisch verkeersexamen wordt zoals het er nu uit ziet afgenomen op dinsdag 16 juni.

Toetsweken
De Citotoets gaan de komende periode door. We beginnen een week later dan gepland, namelijk op
dinsdag 2 juni. We maken een keuze en nemen alleen die toetsen af die van belang zijn om het
komende jaar met voldoende informatie te kunnen starten. Het gaat dan om toetsen voor technisch
lezen, begrijpend lezen, rekenen en spelling. Bij de interpretatie van de resultaten van de toetsen
houden we rekening met de afgelopen thuiswerkperiode.
De uitslagen van de toetsen bieden ons een mooi uitgangspunt om het aanbod van de leerstof aan het
begin van het volgende schooljaar op de juiste wijze af te stemmen op de leerlingen.
In de voorlaatste week voor de zomervakantie houden we de oudergesprekken. Als de omstandigheden
dat toelaten, doen we dat op afspraak op school, zoals we gewend zijn. Mocht dat niet kunnen, dan
worden de gesprekken telefonisch gehouden.

Komende weken
Alle scholen hebben het Protocol Opstart Basisonderwijs, wat opgesteld is door de gezamenlijke
onderwijsorganisaties, toegestuurd gekregen. Dit protocol is de komende periode leidend voor het
onderwijs op school. Dat betekent dat de extra hygiënemaatregelen van kracht blijven. Het aanbod op
school is aangepast: geen excursies, vieringen, schoolreisjes e.d. We hopen er de komende weken met
elkaar een goede en bijzondere tijd van te maken. We zoeken voor de activiteiten in deze periode een
Snypsnaren

CBS “De Oerdracht”

Schooljaar 2019 - 2020

vorm die past in deze tijd. Dat geldt ook voor het afscheid van groep 8, van juf Annie, meester Age en
de laatste schooldag.
Op de laatste Snypsnaren stond vermeld dat de kleuters maandag 18 mei vrij zijn en op vrijdag 15 mei
naar school gaan. Dat was i.v.m. het project Kunst in de Tuinen. Dit gaat niet door. De kleuters zijn dus
gewoon vrijdag vrij en gaan maandag naar school.
In de planning staat een studiedag op woensdag 17 juni. De kinderen zouden dan de hele dag vrij zijn.
Deze vrije dag vervalt. We houden onze studiedag op de middag na schooltijd.

Maandkalender mei-juni 2020

Mei-juni 2020
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

18
Kleuters
ook naar
school

19

20
9e Muziekles
juf Jeanette

21
Hemelvaartsdag

22

23

14

25

26
Praktisch
verkeersexamen gr. 7-8

27
10e Muziekles
juf Jeanette

28

29

30

31
1e
Pinksterdag

1
1e Pinksterdag

2
Start Cito
toetsweken

3
11e Muziekles
juf Jeanette

4

5

6

7

8

9

10
12e Muziekles
juf Jeanette

11

12
Einde Cito
toetsweken

13

14

15

16
Theoretisch
Verkeersexamen gr. 7-8

17
13e Muziekles
juf Jeanette

18

19
2e rapport
mee naar
huis.

20

21

22

23

24
14e Muziekles
juf Jeanette

25

26

27

28

Oudergesprekken
1
Afscheid juf
Annie

Oudergesprekken
2
Laatste
schooldag tot
12.00 uur

3
Start zomervakantie

4

5

29

30

Om alvast te noteren
Maandag 17 augustus: Eerste schooldag na de zomervakantie
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