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Nieuwsbrief 
29 mei 2020 

 

Lieve kinderen en ouders,  

Na 3 weken met halve groepen werken kunnen we zeggen dat iedereen weer lekker aan het werk is op 

school. De motivatie op de “thuis”dagen is soms wel lastig te vinden maar we zijn trots dat jullie de 

schouders eronder blijven zetten! 

 

Na 8 juni 

Zoals het er nu naar uitziet mogen we vanaf 8 juni weer gewoon met z’n allen de hele week naar school!!  

Dit zal wel een beetje passen en meten worden omdat er naar verwachting nog geen vrijwilligers en 

ouders de school in mogen. We zullen hierdoor waarschijnlijk aangepaste lestijden houden, hoe dit eruit 

gaat zien horen jullie zo snel mogelijk.  

 

Juf Petronella 

Zoals jullie van de kinderen wel hebben gehoord en hebben kunnen lezen in de nieuwsbrief komt juf 

Petronella weer terug bij de kleuters. Petronella zal de dagen dat zij zelfstandig voor de onderbouwgroep 

staat rustig opbouwen. Voor de zomervakantie zal dit enkele dagen zijn, na de zomervakantie weer wat 

meer.  

 

Juf Anne 

Juf Anne heeft zich het afgelopen schooljaar keihard ingezet voor de onderbouwgroep en meegeholpen 

aan de schoolontwikkeling. Zoals sommigen van jullie weten is juf Anne een medewerker uit de invalpool 

van Catent. Zij heeft dus nog geen vaste plek op een school. Omdat Anne zelf heel graag nog wil 

ontdekken wat er in onderwijsland allemaal te leren valt heeft zij ervoor gekozen om Het Element vanaf 

komend schooljaar te verlaten. Zo kan ze bekijken welke groep, welke school, welke visie het beste bij 

haar past. We vinden het heel erg jammer dat juf Anne onze Montessorischool gaat verlaten maar 

wensen haar heel veel succes in haar verdere onderwijs carrière en wie weet zien we haar nog een 

keertje terug!  

Juf Anne blijft tot aan de zomervakantie nog wel in onze onderbouwgroep, donderdag 2 juli is haar laatste 

dag op Het Element.  

 

Formatie 

Achter de schermen zijn we druk bezig met het puzzelen met de inzet van de leerkrachten voor komend 

schooljaar. We proberen hierbij zo veel mogelijk het huidige team te behouden, het lijkt erop dat dit gaat 

lukken. Zodra we meer duidelijkheid hebben laten we het jullie weten! 
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Citotoetsen aan het eind van het schooljaar 

Onder normale omstandigheden nemen we aan het eind van het schooljaar de citotoetsen weer af (net 

zoals we dat in januari/ februari altijd doen). Omdat kinderen nu veel thuis hebben gewerkt en wij niet 

altijd goed hebben kunnen observeren hoe het leerproces is gegaan willen we de citotoets nu niet op dit 

moment willen afnemen. We steken de tijd liever in het observeren van de kinderen, het afnemen van de 

methodetoetsen en het ontdekken waar kinderen sneller en iets minder snel in ontwikkeld zijn. We kijken 

3 a 4 weken het nieuwe schooljaar in of we het waardevol vinden om dan alsnog de cito toetsen af te 

nemen. Dit omdat Cito aangeeft de normering aan te passen op dat moment.  

 

Verslagboek en oudergesprekken 

We zullen voor deze laatste periode ook de verslagboeken aanpassen. We willen jullie vragen om een 

stukje ontwikkeling te beschrijven over wat jullie als ouder is opgevallen in de thuiswerkperiode, het 

formulier hiervoor ontvangt u binnenkort via de mail. De leerkrachten zullen dan de ontwikkeling 

beschrijven maar niet beoordelen zoals we normaal wel doen. De kinderen krijgen in de week van 22 juni 

hun verslagboek mee naar huis. Heeft u het verslagboek nog thuis, geef deze dan mee naar school.  

Oudergesprekken gaan we wel met jullie voeren, dit zal naar grote waarschijnlijkheid online zijn. We 

delen de data zo snel mogelijk met jullie.  

 

Inzet meester Roy 

Meester Roy gaat de komende twee vrijdagochtenden buiten gymlessen geven aan elke groep 

afzonderlijk. We begrijpen dat dit teleurstellend is voor de kinderen die op maandag en donderdag naar 

school komen. Meester Roy werkt echter op de andere dagen op een andere school en is dus gebonden 

aan de vrijdagochtend. Zodra we weer allemaal naar school kunnen krijgen we allemaal weer gym van 

meester Roy! 

 

Ouderbijdragen 

Zoals u waarschijnlijk al hebt gemerkt zijn er onlangs geen ouderbijdragen meer geïnd. Dit heeft te maken 

met het overzetten van de bankrekeningen in verband met de fusie. Daarnaast moeten we even goed 

gaan kijken welke kosten we nu van de ouderbijdragen niet gemaakt hebben (denk aan overblijven, 

schoolreisje etc). We bekijken als team in overleg met de oudercommissie wat we nog kunnen 

organiseren in de komende weken, wat hier de kosten voor zijn en of dit verrekend moet en kan worden 

met de ouderbijdragen.  

 

Inspectierapport 

Het rapport wat de inspectie heeft opgemaakt aan de hand van het bezoek op 5 maart staat online, u 

kunt dit vinden op www.scholenopdekaart.nl onder het kopje “waardering” en op 

https://zoekscholen.onderwijsinspectie.nl/ Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit rapport 

dan horen we dat graag! 

 

 Noodopvang 

Omdat de school nog niet volledig geopend is blijft noodopvang mogelijk, mail naar 

directie.element@catent.nl of stuur Annika een parro berichtje. Dan kijken we samen naar de 

mogelijkheden.  

 

Lieve groet,  

Team Het Element  
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