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Nieuwsbrief 18 september 2020 

 
Geachte ouders/verzorgers 
Hierbij ontvangt u de tweede nieuwsbrief 

van het schooljaar 2020-2021. 

  
Personeel 
Juf Hetty werd woensdag 2 september in 

het ziekenhuis opgenomen. Maandag 14 
september mocht ze weer naar huis. Inmid-

dels is zij thuis zover aangesterkt, dat zij 
aanstaande maandag weer voorzichtig op 
school aan het werk kan. Op maandag en 

dinsdag zullen de invallers meester Jan en 
juf Yolanda haar nog terzijde staan. Wij ho-

pen dat vanaf woensdag juf Hetty de klas 
weer alleen kan leiden. 
In de afgelopen week werden er vier col-

lega’s getest op corona. Gedurende de 
wachttijd op de uitslag mochten zij op 

school niet werken. Het is mogelijk dat dit 
in de komende weken vaker gaat gebeuren. 

Indien het om een groepsleerkracht gaat en 
er geen invaller beschikbaar is, betekent dit 

dat ook de kinderen van de groep enkele 
dagen niet naar school kunnen. In veel ge-
vallen is op school geen extra voorziening, 

ook als de ouders allebei moeten werken. 
Ouders dienen hier rekening mee te houden 

en voorbereidingen te treffen. Houdt er re-
kening mee dat u ’s morgens tussen 7.00 
en 8.00 uur gebeld kunt worden. Intussen 

hopen we dat de wachttijd voor onderwijs-
personeel volgende week bekort wordt tot 

maximaal één dag. Anders gaat er onnodig 
veel onderwijstijd verloren.  
 

 

  
Geboren: 

Een bericht van juf Esther. 
 

 
 
Van harte feliciteren wij Marc, Esther en Simeon van Poelgeest met de geboorte van Manuel. 
We wensen hen toe dat Manuel te midden van hen in gezondheid en geluk mag groeien! 
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Geachte ouders / verzorgers, 

Regelmatig heeft u mijn 
naam gezien in de 

nieuwsbrief met de me-
dedeling dat ik ‘ziek’ 

ben.  
Velen van u weten de 
achtergrond daar van, 

graag wil ik voor de 
nieuwe ouders het even 

toelichten. 
Helaas is mijn leven in 
de maand maart geheel 

veranderd. Mijn man Harry is totaal onver-
wacht overleden. 

Door de dankbaarheid voor zijn leven, de 
warmte van ons gezin, alle lieve mensen 
om me heen en ontvangen Geestkracht van 

God bouw ik langzamerhand mijn leven 
weer op.  

Ik hoop stukje bij beetje ook mijn werk 
weer op te kunnen pakken. Dan samen met 
mijn collega’s en u te genieten van uw kin-

deren en samen te bouwen aan een fijne 
tijd op De Springplank voor jullie kanjers in 

de kleutergroepen! 
Hartelijke groet, Willy Jaspers Focks 

  
De schoolverlaters 

Voor ieder kind een passende plek 
Maandagavond was er voor de ouders  van 
de leerlingen van groep 8 een presentatie 

over de schoolverlatersprocedure. Samen-
gevat kwamen de volgende zaken aan de 

orde: 
Tijdpad 

Hele jaar 
 

Oriëntatie op voort-
gezet onderwijs 

September t/m  
november 

Psychologisch on-
derzoeken 

November Drempeltoets 

December Schooladviezen 1e 

ronde 
Oudergesprekken 
Dossiers naar PCL 

Aanmelding VO-
school 

Januari LVS-toetsen 

Februari 

 

Schooladviezen 2e 

ronde 
Oudergesprekken 

Dossiers naar PCL 
Aanmelding VO-
school 

April Route 8 voor vmbo-
aanmeldingen 

 Voor kinderen, waarbij de schoolkeuze van 
meet af aan duidelijk is, wordt in decem-
ber een advies gegeven. Zij kunnen dan 

worden aangemeld bij het voortgezet on-
derwijs. 

De overige kinderen ontvangen in februari 
een advies en kunnen dan worden aange-
meld. 

 Bij de samenstelling van het advies is de 
mening van de groepsleerkracht doorslag-

gevend. 
 Belangrijke vakgebieden zijn rekenen en 

begrijpend lezen. Het advies zal in heel 
veel gevallen overeenkomen met het per-
spectief zoals dit in het leerlingenrapport 

van het kind staat. 
 

Hoe worden de adviezen globaal gegeven? 

Leervorderingen tot ni-

veau eind groep 5 

Pro 

Leervorderingen tot mid-
den groep 7 

LWOO 
(VMBO- BBL) 

Leervorderingen hoger 
dan midden groep 7 

VMBO 
(TL of KBL) 

  
De huisbezoeken 
In de maanden september, oktober en no-

vember bezoeken de groepsleerkrachten 
alle ouders van 
hun leerlingen. 

Deze bezoeken 
nemen veel tijd 

in beslag, maar 
daar zijn de be-
zoeken belang-

rijk genoeg voor. 
Huisbezoeken 

versterken wat 
wel de Gouden 

Driehoek wordt 
genoemd: Kind, School en Ouders. Wan-
neer ouders en school optimaal samenwer-

ken komt dit altijd ten goede aan het kind. 
 

In verband met Corona heeft het bestuur 
echter besloten om bezoeken in de huiska-
mer slechts bij uitzondering toe te staan. 

Gevraagd wordt om het bezoek dit jaar op 
school te plannen of eventueel buiten in de 

tuin. Waarschijnlijk doet dit besluit afbreuk 
aan de waarde van het gesprek. We willen 
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echter elk onnodig risico op besmetting ver-

mijden. We vragen hiervoor begrip. 

  
Kinderboekenweek (2) 

EN TOEN? 
Vanaf woensdag 30 september gaan we bij 

de start van de Kinderboekenweek terug in 
de tijd. We openen de week weer op een 
creatieve manier, helaas dit jaar zonder ou-

ders. Prinsen en Prinsessen, ridders en kas-
telen, oorlog en vrede: in alle groepen be-

steden we aandacht aan het lezen van boei-
ende boeken. Voor de onderbouw is er een 
voorstelling en voor de bovenbouw wordt 

een historische filmmiddag georganiseerd. 
Via klasbord houden we jullie op de hoogte! 

  
Data 
Vorig jaar ontving u van ons een jaarkalen-
der, met daar op belangrijke activiteiten en 

studiedagen. Dit jaar proberen we op een 
andere wijze u hierover te informeren. We 

denken dat dit overzichtelijker is. In elke 
Nieuwsbrief staan de data van een bepaalde 
periode (gemarkeerd door de vakanties). 

Het vakantierooster en de studiedagen wor-
den vermeld in alle Nieuwsbrieven. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Deze periode 

14, 15, 21, 22, 
24 en 28 sep-

tember 

Muziek op school 

18 september 2e Nieuwsbrief 

23 september Kraanwaterdag 

29 september Bezoek inspectie 

30 september 

t/m 9 oktober 

Kinderboekenweek 

2 oktober 3e Nieuwsbrief 

5 oktober Studiedag, de kin-
deren hebben vrijaf 

9 oktober Fietskeuring 

16 oktober 4e Nieuwsbrief 

19 t/m 23 ok-
tober 

Herfstvakantie 

Vakantierooster en studiedagen 20-21 

Studiedag Maandag 5 oktober 

Herfstvakantie    19-10-20 t/m 23-10-20 

Studiedag Vrijdag 20 november 

Kerstvakantie    21-12-20 t/m 01-01-21 

Studiedag Maandag 8 februari 

Voorjaarsvakantie    22-02-21 t/m 26-02-21 

Goede vrijdag 02-04-21  

Tweede Paasdag   05-04-21  

Studiedag Dinsdag 6 april 

Meivakantie   26-04-21 t/m 07-05-21 

Hemelvaart 13-05-21 t/m 14-05-21 

Tweede Pinksterdag   24-05-21  

Studiedag Woensdag 30 juni 

Studiedag Vrijdag 9 juli 

Zomervakantie 2021  19-07-21 t/m 27-08-21 

  
Bureau Halt  
Week van de Opvoeding 
Onderaan deze Nieuwsbrief vindt u informa-

tie over een schoolbezoek van het bureau 
Halt en voor de ouders in Ermelo een flyer 

over de week van de opvoeding. 
  

Met vriendelijke groet, 
Bert Veldhorst 
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Voorlichting Online veiligheid 
Uw zoon of dochter krijgt binnenkort op school de Halt-voorlichting ‘Online veiligheid’ of heeft deze kort gele-
den gehad. Hieronder vindt u informatie over waarom Halt deze voorlichting geeft, wat de voorlichting inhoudt 
en wat u zelf kunt doen. 

Waarom deze voorlichting? 
Halt heeft de wettelijke taak een passende correctie te geven op beginnende jeugdcriminaliteit. Be-
ginnende jeugdcriminaliteit vindt meer en meer online plaats. Jongeren overzien vaak de gevolgen 
niet van wat ze doen en zijn extremer in hun gedrag dan volwassenen. 
Dit heeft te maken met de ontwikkelingsfase waar ze in zitten. Jongeren zijn nog heel erg bezig 
met het ontwikkelen van een eigen identiteit en het los komen van hun ouders. Dit gedrag speelt 
natuurlijk ook als zij actief zijn op internet, waar ze met hun smartphone bijna altijd en overal toe-
gang toe hebben. Daar komt bij dat jongeren op internet vaak meer durven omdat zij denken dat 
ze dan anoniem zijn. Jongeren gebruiken internet voor van alles: ontspanning, contact hebben met 
elkaar en voor hun schoolwerk. Toch hebben ze soms ook vervelende ervaringen met internet. Het 
gaat dan vaak om het rondsturen van nare filmpjes of foto’s, geruzie of zelfs bedreigingen (bijvoor-
beeld via Whatsapp). Jongeren gaan ook op internet dus wel eens te ver. Het lijkt dan onschuldig 
wat ze doen maar het kan grote gevolgen hebben voor henzelf en voor anderen, en zelfs strafbaar 
zijn. Als jongeren online strafbare feiten plegen dan kunnen zij hiervoor naar Halt worden gestuurd. 
Omdat Halt wil voorkomen dat jongeren over de schreef gaan, geven we voorlichtingen en ouder-
bijeenkomsten over online veiligheid. 
 

Waar gaat de voorlichting over? 
In de voorlichting zoeken we met de leerlingen uit wanneer je op internet te ver gaat. Dit doen we 
door een aantal waargebeurde verhalen te onderzoeken. We bespreken met de leerlingen wat  er 
is gebeurd, of het strafbaar is, wie het slachtoffer is en welke straf de dader krijgt. Op die manier 
leren de leerlingen dat niet alles even onschuldig is en wat de gevolgen zijn als je te ver gaat. Ook 
bespreken we met de leerlingen hoe ze kunnen voorkomen dat ze in zo’n situatie terecht komen 
en wat ze kunnen doen als dat toch gebeurt. 

 
Wat kan ik doen? 
Jongeren experimenteren, dat hoort nu eenmaal bij de ontwikkelingsfase waarin ze zitten. Dit ex-
perimenteren vindt ook online plaats. Spreek daarom met uw kind af dat hij of zij geen privégege-
vens deelt en alleen neutrale foto’s plaatst. Het beste is om geen foto’s te plaatsen waarop je ge-
zicht herkenbaar is. Voor jongeren is het ook belangrijk om veel vrienden of volgers te hebben, dat 
geeft ze status. Vertel uw kind dat hij of zij niet zomaar iedereen moet accepteren als vriend of vol-
ger. Laat alleen mensen toe die je zelf echt kent. Want er kan een heel ander iemand achter een 
profiel zitten. U kunt uw kind ook vragen naar de Halt-voorlichting die het heeft gehad. Vraag bij-
voorbeeld wat het meeste indruk heeft gemaakt en waarom. 
 

Tips voor veilig internetten 
• Informeer je kind over internet, sociale media, risico’s etc. 
• Maak samen regels en afspraken 
• Denk samen na over welke informatie je kan delen (en welke niet) 
• Bewaak persoonsgegevens 
• Spreek niet af met onbekenden 
• Bekijk af en toe de browser geschiedenis 
• Wees een voorbeeld als ouder 
 

Hulp en advies op internet 
• www.meldknop.nl 
• www.mijnkindonline.nl 
• www.pestweb.nl 
• www.meldpunt.nl (discriminatie) 
• www.vraaghetdepolitie.nl 
• www.halt.nl/opvoeders 

www.halt.nl
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