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NIEUWE SCHOOLJAAR
Achter de schermen wordt er op school al flink nagedacht over het nieuwe schooljaar.
Een belangrijke zaak waar vooral uw kind maar ook u mee te maken krijgt, is in welke groep
uw kind volgend schooljaar geplaatst wordt.
De school hanteert hiervoor een aantal criteria:
 Verdeling jongens/meisjes,
 Zorgleerlingen, zowel de plus als de kangoeroeleerlingen,
 Evenwichtige verdeling NT2 leerlingen,
 Evenwichtige verdeling cognitieve en sociaal- emotionele ontwikkeling,
 Zelfstandigheid van leerlingen,
 Leerlingaantal per groep,
 Vriendjes/vriendinnetjes,
 Wensen van ouders* (deze kunt u via de e-mail (info@bs-opbouw.nl ) kenbaar maken t/m uiterlijk 22 mei 2020),
 Functioneren groep in het vorige schooljaar.
Naast deze criteria en afhankelijk van het budget wat beschikbaar wordt gesteld vanuit het
ministerie van Onderwijs en het schoolbestuur kunnen groepen worden geformeerd, kan
personeel worden aangesteld en leerlingenaantallen per leeftijdsgroep worden ingedeeld.
Het streven van de school is om met een aanvaardbaar aantal leerlingen per groep te werken (streefgetal is 25-27) en waar dit aantal wordt overschreden, extra hulp in te zetten.
Het is niet het beleid van de school om ieder schooljaar nieuwe groepen te formeren. Waar
het kan, zal de groep in stand worden gehouden, maar ervaringen uit een voorafgaand jaar
kunnen er toe leiden dat er leerlingen uit de groep worden geplaatst en andere leerlingen in
de groep worden geplaatst. Ook kan het zijn dat bijvoorbeeld door verhuizingen de leerlingaantallen van twee parallelgroepen scheef zijn gegroeid. Steeds probeert de school optimale groepen samen te stellen met een evenwichtige verdeling volgens bovenstaande criteria. Op 21 juni worden (onder voorbehoud) de nieuwe groepen bekend gemaakt. Vanaf dat
moment is de indeling definitief. Leerkrachten, interne begeleiding en directie gaan de komende tijd aan de slag om de moeilijke puzzel weer zo goed mogelijk te leggen en met de
grootst mogelijke zorgvuldigheid de kinderen in de voor hun juiste groep(en) te plaatsen.
*U kunt maximaal 5 kinderen als voorkeur opgeven, echter dit wil niet zeggen dat uw kind
bij alle kinderen wordt geplaatst. Soms kan er aan één verzoek worden voldaan, soms aan
meerdere verzoeken. Garanties kunnen dus niet gegeven worden.
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WEER (GEDEELTELIJK) TERUG NAAR SCHOOL
Sinds afgelopen maandag hebben wij onze leerlingen (en op afstand ouders) weer mogen
verwelkomen. Wij zijn tevreden over het tot nu toe gaat, maar we willen toch graag nog een
aantal afspraken op een rijtje zetten:
 Zorg ervoor dat de leerlingen OP TIJD bij de goede ingang staan. Dat wil zeggen niet
te vroeg of te laat omdat het anders te druk wordt of de klas al naar binnen is. Vanaf
het moment dat uw kind op de speelplaats wordt verwacht en het naar binnengaan
zit 5 minuten. Het is echt noodzakelijk dat de goede tijden worden aangehouden!!!
Blijft u a.u.b. niet te lang bij de hekken of nooddeuren staan. Als uw kind(eren) binnen het hek is, verzoeken wij u om z.s.m. plaats te maken voor een andere ouder.
Van de bewoners aan de Pieter Poststraat het verzoek om niet tussen geparkeerde
auto’s te lopen. Voor het breng- en haalschema en andere afspraken zie Nieuwsbrief
nr.37.
 Maak gebruik van de oversteek en ga niet op een andere plaats oversteken. Dit veroorzaakt gevaarlijke situaties en is een slecht voorbeeld voor onze leerlingen. Ook al
moet u daardoor een stukje omlopen, STEEK OVER BIJ DE BRIGADIERS!
 De focus van onderwijs op afstand is verschoven naar fysiek onderwijs. De leerlingen
krijgen werk voor thuis mee gebaseerd op de dagen dat zij les krijgen op school. Er
kan door de leerkrachten geen digitaal onderwijs gegeven worden, omdat ze zelf
voor de klas staan. Er wordt dus van u verwacht dat op de dagen dat uw kind thuis is,
het werk door uw kind wordt gemaakt.
 We zijn op dit moment een nieuwe activiteitenplanning aan het maken. Eerst tot 1
juni, want dan besluit het kabinet hoe nu verder en daarna wordt verder gekeken op
basis van de dan geldende regels. Deze planning is in te zien bij “agenda” op het ouderportaal. Geschrapt uit de planning is op 20 mei “de Opbouw op Wielen”.
 De Cito-LOVS toetsen, die gepland staan voor de komende weken voor de groepen 3
t/m 7, worden uitgesteld. U wordt uiteraard tijdig geïnformeerd wanneer deze toetsen wel worden afgenomen.
 De gymzalen van de gemeente blijven vooralsnog dicht. De gemeente heeft te maken
met de veiligheidsregio die zegt dat de ruimte waarin je beweegt aan drie kanten
open moet zijn. M.i.v. van volgende week worden de gymlessen als het weer het toelaat, buiten op de speelplaats gegeven. Uw kind hoeft hiervoor geen gymkleding mee
te nemen.

LUIZENCONTROLE
Na elke vakantie wordt er bij ons in de klassen een luizencontrole uitgevoerd. Vanwege de
maatregelen die er nu gelden kan dit uiteraard niet. Wij vragen u daarom om thuis uw kind
te controleren op luizen of neten (de eitjes van de luis). In een extra bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u een folder met informatie hierover. Wanneer uw kind luizen of neten heeft,
kunt u dit doorgeven aan de leerkracht van uw kind. Wij zullen hier net als anders discreet
mee omgaan. Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
mede namens de collega’s,
Harry Voss, directeur
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U krijgt uw nieuwsbrief nu digitaal. Mocht uw e-mailadres wijzigen, dan kunt u dat doorgeven via info@bs-opbouw.nl
Kent u ouders die de nieuwsbrief nog niet digitaal toegestuurd krijgen, vraag hen dan
ook ons snel een e-mail te sturen. Stuur uw mail naar: info@bs-opbouw.nl Voor alle overige vragen en of informatie kunt u dit e-mailadres ook gebruiken.
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