
                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

 

 

 

Weekbrief 24 

8 juni t/m 14 juni 
 

 

 

Nieuws vanuit het onderwijs 
 

Heropening van de school voor alle leerlingen. 

Eindelijk is het dan zover; 08-06 mogen alle leerlingen alle dagen samen naar 

school.  

Spannend, maar ook weer heel fijn. De kinderen zien al hun groepsgenoten, u als 

ouder kan weer uw eigen tijd oppakken en de leerkrachten kunnen zich weer 

richten op het fysieke lesgeven in en met de groep.  

 

Om de veiligheid voor ons allen te bewaken blijven wij ons houden aan de 

richtlijnen van de RIVM en gebruiken wij het protocol ‘volledig opstarten van de 

basisschool’ als leidraad. Hieronder enkele mededelingen en de regels die gelden 

vanaf 8 juni. 

 

Personeel 

Ik kan u melden dat het hele team weer aanwezig zal zijn.  

Het werken in de groepen 

De leerkracht is weer volledig belast met het verzorgen van fysiek onderwijs.  

Het opstarten van de gehele groep vraagt nogmaals aandacht voor: hoe zitten de 

kinderen in hun vel en wat heeft de periode thuis voor hen individueel en als groep 

gedaan.   

De leerkrachtondersteuners worden weer ingezet over de gehele school.  

Het werken met externen wordt daar waar mogelijk opgepakt. De muzieklessen 

gaan ook weer starten. 

De gymlessen opstarten met de gehele groep in de gymzaal is nog niet mogelijk. Wij 

gaan door met het buitenprogramma van de vakleerkracht gericht op pleinsport 

(bewegingsonderwijs). De leerkrachten zullen communiceren op welke dagen dit is. 

Het is fijn als de kinderen die dagen makkelijk zittende kleding dragen.  

 

Toetsen en portfolio 

Vrijwel alle leerlingen zijn inmiddels gestart op school. 

Het lijkt erop dat we allemaal ook weer redelijk gewend zijn en de afgelopen weken 

goed zijn doorgekomen. 

Het is bijzonder dat we dit samen voor elkaar hebben gekregen. 

In overleg met de andere SSBA-scholen is daarom besloten dat het zinvol is om de 

Cito-toetsen dit schooljaar nog afnemen. 

 

Dit kan ons helpen om antwoord te geven op de volgende vragen; Welke 

leerlingen zijn gegroeid zoals verwacht, welke leerlingen minder, en welke misschien 

meer?  

 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

Per kind brengen we zo in kaart in welke mate de lesinhoud van de afgelopen  

weken wordt beheerst. 

Deze inzichten zullen we gebruiken om waar nodig zo goed mogelijk het 

onderwijsaanbod aan te passen en zo elke leerling gelijke kansen te blijven bieden. 

De informatie wordt daarnaast gebruikt bij de overdrachtsgesprekken die wij met 

elkaar voeren om de start van het nieuwe jaar vorm te geven. 
 

Met alle ouders/ verzorgers voeren we dit jaar nog een gesprek om onder andere 

de opbrengsten van de toetsperiode te bespreken. 

Ook zal in aangepaste vorm aandacht zijn voor het portfolio. Hierover ontvangen 

jullie nog informatie. 

 

Veilig en gezond naar Kaskade en aanwezigheid;   

Een leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis: 

- Neusverkoudheid.  

- Hoesten. 

- Moeilijk ademen/benauwdheid. 

- Tijdelijk minder ruiken en proeven. 

- Een leerling met koorts boven 38 °C blijft thuis 

Kinderen blijven ook thuis als een gezinslid verkoudheidsklachten en koorts en/of 

benauwdheid heeft. Na 24 uur klachtenvrij kan een kind weer naar Kaskade komen. 

- Als iemand in het huishouden van de kinderen positief getest is voor COVID-19, 

moeten kinderen wachten, totdat die persoon 24 uur  klachtenvrij is en dan 14 extra 

dagen thuisblijven in verband met de incubatietijd. 

Ook medewerkers met klachten moeten thuisblijven. 

Wij passen de 1,5 meter op de volgende manier toe: 

o   Tussen medewerkers en kinderen van 0-4 houden wij geen 1,5 meter afstand. 

o   Tussen medewerkers en kinderen vanaf 4 jaar houden wij daar waar mogelijke 

1,5 meter afstand. 

o   Tussen volwassenen houden wij 1,5 meter afstand 

-        We beperken het contact tussen kinderen uit verschillende groepen. 

 

Breng- en haalmomenten op Kaskade. 

De tijden/ shifts voor het brengen en halen blijven we gebruiken. Ook blijven we 

werken met handhaving op het plein.  

Een uitzondering wordt gemaakt bij de groepen 7 en 8. Zij komen bijna allemaal 

zelfstandig en kunnen daarom allen starten om 8.30u. en eindigen om 14.00u. 

-       de tijd op welk moment u uw kind kan brengen en/of halen wordt niet 

verandert. 

-        Maximaal één volwassene brengt en/of haalt de kinderen 

-        Het overdrachtsmoment vindt buiten plaats. Dit betekent dat er geen ouders 

en/of  verzorger(s) op het plein aanwezig zijn en ook niet in het gebouw.  

De looproutes die zijn aangelegd en de afspraken die gemaakt zijn over het gebruik 

van in- en uitgangen blijven gehandhaafd.  

 

Gezien er nu weer meer volwassenen gelijktijdig rond het gebouw aanwezig zijn 

vragen wij u met nadruk om zoveel mogelijk de kinderen zelfstandig naar school te 

laten komen. Ook vragen wij u om de tijd die u aanwezig bent rond het plein, zo 

kort mogelijk kort mogelijk te houden. Op die manier kunnen wij samen de veiligheid 

blijven waarborgen.   

 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

Schoolreisjes en gastlessen gaan niet door.  

De leerkracht van groep 8 communiceert zelf met de leerlingen en ouders wat wel 

en niet doorgaat over de activiteiten die betrekking hebben op het afscheid 

nemen van de school.   

 

Als laatste wil ik u vragen om alle geleende laptops en chromebooks maandag 

weer in te leveren.  Vertel uw kind dat binnen school de devices afgegeven 

moeten worden tegenover het kantoor van de directie. Omdat u als ouder niet het 

gebouw binnen mag vragen wij u om de device in een stevige tas mee te geven 

aan u kind(eren). Het is de bedoeling om vanaf maandag weer met de devices op 

school te werken.  

 

 

 

 

 

 

 

Groepsinformatie 

 
Opvang 0-2 jaar 

Algemene informatie:  

 

Volgende week komt hier ook weer de informatie van de opvang. 

 

 

 

Opvang 2-4 jaar 

Algemene informatie: 

 

Volgende week komt hier ook weer de informatie van de opvang. 

 

 

BSO 

Algemene informatie: 

 

Volgende week komt hier ook weer de informatie van de opvang. 

 

 

Groep 1/2 

Algemene informatie: 

 

Vanaf volgende week gaan we weer allemaal samen naar school. Wat gezellig om 

iedereen weer bij elkaar in de klassen te zien. We hebben er heel veel zin in. We 

blijven ons houden aan de maatregelen die afgesproken en gecommuniceerd zijn.  

De gymlessen worden nog in aangepaste vorm gegeven. U hebt hierover een mail 

gekregen. 

 

Letter van de week: 

De letter van de week is de a van appel. De kinderen mogen spullen meenemen 

waarin deze letter voorkomt. 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

Dinsdag: 

Woensdag: juf Marisca staat voor groep 1/2 a. 

Donderdag: Fruitdag. 

Vrijdag: juf Annelies staat voor groep 1/2 c. 

 

Voor in de agenda: 

17 jun   Studiemiddag, school tot 12.00 uur 

29 jun   Deze week oudergesprekken via videobellen 

03 jul    Studiedag, de kinderen zijn vrij van school vandaag 

14 jul    Wenmoment komend schooljaar 

17 jul    Laatste schooldag, school tot 12.00 uur 

18 jul    Zomervakantie t/m 28 augustus 

 

 

 

Groep 2-3 

Algemene informatie: 

Volgende week zijn we weer allemaal op school. Wat fijn dat we dan weer samen 

kunnen zijn. Wij hebben er heel veel zin in.  

We blijven ons houden naan de maatregelen die afgesproken en 

gecommuniceerd zijn.  

 

Letter van de week: 

Groep 2: De letter van de week is de a van appel. De kinderen mogen spullen 

meenemen waarin deze letter voorkomt. 

 

Voor in de agenda: 

15 jun   Deze week starten we met de citotoetsen.  

17 jun   Studiemiddag, school tot 12.00 uur 

29 jun   Deze week oudergesprekken via videobellen 

03 jul    Studiedag, de kinderen zijn vrij van school vandaag 

10 jul    Portfolio mee naar huis 

14 jul    Wenmoment komend schooljaar 

17 jul    Laatste schooldag, school tot 12.00 uur 

18 jul    Zomervakantie t/m 28 augustus 

 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

Dinsdag: 

Woensdag: 

Donderdag: 

Vrijdag: 

 

 

 

 

 

 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

Groep 3 

Algemene informatie: 

 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

Dinsdag: 

Woensdag: 

Donderdag: 

Vrijdag: 

 

Groep 4 

Algemene informatie: 

Vanaf komende week komen de klassen weer elke dag volledig naar school. We 

hebben er zin in om alle kinderen weer samen te zien. We blijven ons houden aan 

de maatregelen die afgesproken en gecommuniceerd zijn.  

 

Denken jullie aan de schoolspullen? 

Estafette boek, Estafette vloeiend en vlot, taal bronnenboek, taal werkboek, 

rekenen werkboek, liniaal en het portolfolio?  

 

Voor in de agenda: 

15 jun   Deze week starten we met de citotoetsen.  

17 jun   Studiemiddag, school tot 12.00 uur 

29 jun   Deze week oudergesprekken via videobellen 

03 jul    Studiedag, de kinderen zijn vrij van school vandaag 

10 jul    Portfolio mee naar huis 

14 jul    Wenmoment komend schooljaar 

17 jul    Laatste schooldag, school tot 12.00 uur 

18 jul    Zomervakantie t/m 28 augustus 

 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: juf Nanda 

Dinsdag: juf Nanda 

Woensdag: juf Christel 

Donderdag: juf Nanda 

Vrijdag: juf Nanda 

 

 

Groep 4-5 

Algemene informatie: 

Vanaf komende week komen de klassen weer elke dag volledig naar school. We 

hebben er zin in om alle kinderen weer samen te zien. We blijven ons houden aan 

de maatregelen die afgesproken en gecommuniceerd zijn. 

 

Voor in de agenda: 

15 jun   Deze week starten we met de afname van de Cito Eind 4/5 toetsen 

17 jun   Studiemiddag, school tot 12.00 uur 

29 jun   Deze week facultatieve oudergesprekken via videobellen 

03 jul    Studiedag, de kinderen zijn vrij van school vandaag 

10 jul    Portfolio mee naar huis 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

14 jul    Wenmoment komend schooljaar 

17 jul    Laatste schooldag, school tot 12.00 uur 

18 jul    Zomervakantie t/m 28 augustus 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

-Zorg dat je al deze schoolspullen weer mee naar school neemt: werkboek taal, 

bronnenboek taal, Estafette werkboek en leesboek. Ook mag de portfolio weer 

mee naar school. 

Dinsdag:  

Woensdag: 

Donderdag: 

Vrijdag: 

- Juf Leonie voor de groep 

 
 

Groep 5 

 

Algemene informatie: 

Vanaf komende week komen de klassen weer elke dag volledig naar school. We 

hebben er zin in om alle kinderen weer samen te zien. We blijven ons houden aan 

de maatregelen die afgesproken en gecommuniceerd zijn. 

 

Voor in de agenda: 

15 jun   Deze week starten we met de afname van de Cito Eind 4/5 toetsen 

17 jun   Studiemiddag, school tot 12.00 uur 

29 jun   Deze week facultatieve oudergesprekken via videobellen 

03 jul    Studiedag, de kinderen zijn vrij van school vandaag 

10 jul    Portfolio mee naar huis 

14 jul    Wenmoment komend schooljaar 

17 jul    Laatste schooldag, school tot 12.00 uur 

18 jul    Zomervakantie t/m 28 augustus 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: -Zorg dat je al deze schoolspullen weer mee naar school neemt: 

werkboek taal, bronnenboek taal, schrijfschrift, en chromebook als je die van school 

hebt geleend. 

Dinsdag: Vandaag heeft Jan zijn spreekbeurt en Tess H haar boekbespreking 

Woensdag: 

Donderdag: 

Vrijdag: Vandaag heeft Janna haar boekbespreking 

 

Groep 6 

Algemene informatie: 

Vanaf komende week komen de klassen weer elke dag volledig naar school. We 

hebben er zin in om alle kinderen weer samen te zien. We blijven ons houden aan 

de maatregelen die afgesproken en gecommuniceerd zijn. 

 

Voor in de agenda: 

15 jun   Deze week starten we met de afname van de Cito Eind 6 toetsen 

17 jun   Studiemiddag, school tot 12.00 uur 

26 jun   Toets Meander thema 10 

29 jun   Deze week facultatieve oudergesprekken via videobellen 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

01 jul    Toets Brandaan thema 10 

03 jul    Studiedag, de kinderen zijn vrij van school vandaag 

10 jul    Portfolio mee naar huis 

14 jul    Wenmoment komend schooljaar 

17 jul    Laatste schooldag, school tot 12.00 uur 

18 jul    Zomervakantie t/m 28 augustus 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

-Zorg dat je al deze schoolspullen weer mee naar school neemt: werkboek taal, 

bronnenboek taal, gynzy boekje met rekenbladen, werkboek Engels, schrijfschrift, 

verkeerskrantje.  

-Vandaag heeft Mare haar spreekbeurt. 

Dinsdag:  

-Vandaag hebben Mila en Luuk hun spreekbeurt. 

Woensdag: 

-Vandaag heeft Liz haar spreekbeurt. 

-Vandaag maken we de toetsles van taal, thema Jungle. Zorg dat je de woorden 

van de week goed kent. 

Donderdag: 

-Vandaag hebben Demi en Sem hun spreekbeurt. 

-Vandaag maken we de toetsles van spelling. Hiervoor kun je thuis niets leren, je 

hebt het tijdens de lessen geoefend. 

Vrijdag: 

-Vandaag maken we de toetsles van grammatica en werkwoorden. Hiervoor kun je 

thuis niets leren, je hebt het tijdens de lessen geoefend. 

 

Groep 7 

Algemene informatie: 

Vanaf komende week komen de klassen weer elke dag volledig naar school. We 

hebben er zin in om alle kinderen weer samen te zien. We blijven ons houden aan 

de maatregelen die afgesproken en gecommuniceerd zijn. 

 

Voor in de agenda: 

08 jun   Huiswerk nummer 26 inleveren 

15 jun   Toets taal blok buitenissig 

15 jun   Deze week starten we met de afname van de Cito Eind 7 toetsen 

17 jun   Studiemiddag, school tot 12.00 uur 

25 jun   Toets Brandaan thema 5 (leerstof volgt) 

29 jun   Deze week oudergesprekken via videobellen 

30 jun   Toets Meander thema 5 (leerstof volgt) 

03 jul    Studiedag, de kinderen zijn vrij van school vandaag 

06 jul    Toets taal blok geluk 

10 jul    Portfolio mee naar huis 

14 jul    Wenmoment komend schooljaar 

17 jul    Laatste schooldag, school tot 12.00 uur 

18 jul    Zomervakantie t/m 28 augustus 

 

Klassendienst 

Kato en Saar 

 

Weekoverzicht: 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

Maandag: 

-Zorg dat je al je schoolspullen weer mee naar school neemt. 

-Vandaag maken we een toets spelling. Hier kun je niet voor te leren en je krijgt 

geen cijfer. 

- Vandaag huiswerk nummer 26 inleveren. 

Dinsdag:  

-Vandaag hebben Tjibbe en Thomas hun boekbespreking. 

Woensdag: 

-Vandaag hebben Emma en Roan hun boekbespreking. 

Donderdag: 

-Vandaag hebben Jade en Jaimy hun boekbespreking. 

- Vandaag hebben we een toets rekenen. Hier kun je niet voor leren en je krijgt 

geen cijfer. 

Vrijdag: 

- 

 

 

 

Groep 8 

Algemene informatie: 

Vanaf komende week komen de klassen weer elke dag volledig naar school. We 

hebben er zin in om alle kinderen weer samen te zien. We blijven ons houden aan 

de maatregelen die afgesproken en gecommuniceerd zijn. 

 

Laatste loodjes 

Voor groep 8 beginnen hun laatste schoolweken op de Kiem. Gelukkig kunnen we 

deze met z’n allen doormaken. De laatste weken zullen vooral in het teken staan 

van het repeteren van de musical. De kinderen hebben thuis de afgelopen periode 

hun tekst geleerd en de liedjes geoefend. Nu wordt het tijd alles op het podium te 

gaan oefenen. 

Zoals het er nu uitziet kunnen we de musical spelen voor publiek. We kunnen alleen 

niet alle ouders tegelijk ontvangen i.v.m. de corona maatregelen. Hierover 

ontvangt u maandag meer informatie. 

 

Voor in de agenda: 

- 15 jun de schoolfotograaf komt de groepsfoto van groep 8 maken 

- 17 jun studiemiddag, school tot 12.00 uur 

- 03 jul studiedag, de kinderen zijn vrij van school vandaag 

- 10 jul portfolio mee naar huis 

- 15 jul laatste schooldag groep 8, om 12.00 uur worden de kinderen 

uitgezwaaid. 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

Dinsdag: 

Woensdag: 

Donderdag: 

Vrijdag: 

 

 


