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Vandaag hadden wij studiedag. Een dag die door de Coronacrisis een hele andere inhoud heeft gekre-
gen dan eerder gepland. Omdat wij momenteel onderwijs op afstand geven is er door ons maar zeer 
beperkt zicht op de beheersing van de lesstof door de kinderen. Wij kunnen op de voet volgen wat de 
kinderen doen en maken, maar of de stof daadwerkelijk goed beheerst wordt, dat weten wij niet. Ook 
zullen er in de afgelopen periode grote verschillen zijn ontstaan tussen de leerlingen. Op de studiedag 
zijn de leerkrachten zich aan het voorbereiden geweest op de terugkeer van de leerlingen op school 
en hoe om te gaan met deze verschillen. Welke lesdoelen moeten herhaald worden, welke lesdoelen 
moeten voor de zomervakantie behandeld worden en welke lesdoelen van dit schooljaar moeten mee-
genomen worden naar het volgende schooljaar.  

Omdat we veel effectieve leertijd verloren hebben, zullen wij tot aan de zomervakantie voornamelijk 
de basisvakken rekenen, taal, (begrijpend) lezen, spelling, en de sociaal emotionele ontwikkeling ge-
ven. Twee uur per week worden nog besteed aan zaakvakken en creatieve vakken. Engels en gymles-
sen worden ook gegeven. De leerkrachten van de groepen 1-2 werken aan bevorderen van de sociaal 
emotionele ontwikkeling, het fonemisch bewustzijn en de taal– en rekendoelen voor de rest van dit 
schooljaar.  De groepsdoorbroken workshops zullen volledig vervallen tot aan de zomervakantie.  

Ook hebben wij keuzes gemaakt over de diverse toetsen die nog voor dit schooljaar op de planning 
staan. Afhankelijk van de datum waarop wij weer open gaan, zullen we daar definitieve besluiten over 
nemen. Wat wel vaststaat is dat de Cito Entreetoets, die wij altijd in april in groep 7 afnemen, nu is 
verplaatst naar september a.s. Dat is verder geen probleem, want deze toets is af te nemen tussen 1 
april en 1 oktober. Wat betreft het afnemen van de andere toetsen zullen we u op de hoogte houden 
zodra we de datum weten waarop we weer open gaan.  

Verder hebben wij gesproken over de eindrapporten van dit schooljaar. Door het lange thuiswerken 
van de leerlingen hebben wij weinig cijfers van toetsen van de leerlingen over deze periode. Daarom 
zal het laatste rapport geen cijferrapport zijn. Alle rapporten zullen beschrijvende rapporten zijn. Be-
spreking van het laatste rapport met ouders is altijd facultatief. Ook dat  is dit schooljaar anders. 
Door de heftige periode die we achter de rug hebben, hebben we besloten 
dat we dit schooljaar met  alle ouders een eindgesprek willen voeren over 
het rapport. Die gesprekken zullen zijn op woensdagmiddag en –avond 8 
juli. U zult voor de bespreking van dit rapport te zijner tijd een uit-
nodiging krijgen via MSI. Hierop kunt u dan zelf het tijdstip voor uw rap-
portgesprek inplannen. Zet de datum alvast in uw agenda. Deze datum 
staat dus niet in de schoolkalender. Het is een extra datum. 

  

In de groepen 5 t/m 8 is in de afgelopen periode contact met de leerlingen 
geweest door videobellen via Zoom. De laatste tijd komt Zoom steeds meer 
in de publiciteit met berichten dat het niet AVG-proof is. Daarnaast heeft 
zich, zoals u ongetwijfeld via TV-West heeft kunnen lezen, gisteren een naar 
incident voorgedaan met een school voor Voortgezet Onderwijs in Zoeter-
meer. Gelukkig hebben wij tot op heden alleen goede ervaringen gehad met 
Zoom, maar in verband met de veiligheid van onze kinderen hebben wij di-
rect besloten te stoppen met het gebruik van Zoom. Wij zullen ons na de 
Paasvakantie beraden op andere manieren van beeldcontact met leerlingen. 
Contact via de Chatfunctie van Snappet blijft gewoon mogelijk. Ook blijft 
mailen in MSI via ouders gewoon mogelijk. 

Paasvakantie 

Van vrijdag 10 april t/m maandag 13 april is het Paasvakantie. Dat zijn vrije dagen voor de kinderen. 
In uw mailbox heeft u het werk ontvangen voor dinsdag 14 april. Daar hoeft uw kind dus pas op dins-
dag mee te starten. Voor iedereen een vrolijk Pasen toegewenst! 



Afgelaste activiteiten tot einde schooljaar 

Bloemen knutselen voor de bewoners van Ipse de Bruggen 

Het beleid van ons schoolbestuur, De Haagse Scholen, is om alle uitstapjes, feestelijkheden e.d. af te 
gelasten voor de rest van dit schooljaar. Dat betekent dat ook de schoolreisjes dit schooljaar voor de 
leerlingen van de groepen 1 t/m 7 niet doorgaan. Ook het bezoek van de leerlingen van groep 8 aan 
het Anne Frankhuis zal dit jaar geen doorgang vinden. Een deel van de ouders heeft de volledige ou-
derbijdrage, waaronder het schoolreisje,  voor dit schooljaar reeds betaald. Wij zijn in overleg hoe de-
ze betalingen van het schoolreisje mee te nemen naar het volgend schooljaar. Hetzelfde geldt voor de 
volledig betaalde gelden voor het overblijven. Wij zullen u hier t.z.t. nader over informeren.  

Een activiteit die ook nog op de planning staat is de afscheidsavond voor groep 8. Afhankelijk van hoe 
de situatie op dat moment is en de richtlijnen van het RIVM en ons schoolbestuur ons voorschrijven, 
zal deze, mogelijk, in aangepaste vorm plaatsvinden. Ouders van de leerlingen van groep 8 zullen hier 
t.z.t. verder over geïnformeerd worden. De voorbereidingen voor de musical met de kinderen gaan 
gewoon door. Ook op afstand!  

Inmiddels hebben wij ook van de Grenadiers en Jagers vernomen dat de herdenking op 10 mei 
“Herdenking van de slag om Ypenburg” geen doorgang zal vinden. De leerlingen van groep 8, die al-
tijd gedichten schrijven om voor te dragen tijdens deze bijeenkomst, hebben dat dit schooljaar vanuit 
een schoolopdracht voor thuis, toch gewoon gedaan. De gedichten worden door de juffen opgestuurd 
naar de Grenadiers en Jagers.  

Op initiatief van juf Martine en juf Arjenne, hebben de leerkrachten vorige week alle ouders en leer-
lingen, in hun schoolopdrachten voor thuis, opgeroepen om een bloem te knutselen voor de bewoners 
van Ipse de Bruggen aan de van der Woudendijk in Ypenburg. Ook mensen met een beperking in ge-
zinsvervangende huizen hebben ernstig te lijden onder de maatregelen in verband met de Coronacri-
sis. Zij moeten niet alleen zo veel mogelijk thuisblijven, maar mogen ook hun naasten nu niet op be-
zoek ontvangen. Met de Paasdagen in het verschiet, geen fijne gedachte. Om hun Paasfeest op te 
vrolijken hebben heel veel ouders en kinderen gehoor gegeven aan de opdracht en prachtige bloemen 
geknutseld, die juf Martine woensdagmiddag bij de bewoners van Ipse de Bruggen heeft aangeboden. 
Ze waren er vreselijk blij mee!! Juf Martine gaf aan dat het onbeschrijfelijk en hartverwarmend was 
zoals er op ons initiatief door hen gereageerd werd. Zoveel blijdschap!! Hoe fijn is het om mensen 
met zo’n klein gebaar zoveel blijdschap en geluk te kunnen geven. Dus alle ouders en kinderen heel 
erg bedankt voor jullie inzet hiervoor!! Het was top! 

 

MijnSchoolInfo, berichten en mailings 

In deze tijd wordt vrijwel alles met u gecommuniceerd via MSI. MSI bevat zowel 
“mailings” als “berichten”. Via de “mailings” krijgt u dagelijks het schoolwerk 
voor thuis voor uw kinderen binnen. Mailings worden altijd door de leerkrachten  
naar alle ouders (hele groep) tegelijk gestuurd. Soms moet er een berichtje ge-
stuurd worden naar individuele ouders, dus naar u persoonlijk. Dat gebeurt dan 
via “berichten” in MSI. Deze zijn dus individueel. Wij merken dat de mailings door 
ouders inmiddels heel erg goed gelezen worden. Dat geldt niet zo voor de berich-
ten. Let u er dagelijks op dat u zowel uw mailings als berichten in MSI goed con-
troleert, omdat u beiden kunt ontvangen. Via de berichten kunt u zelf ook indivi-
dueel met de leerkracht van uw kind(eren) mailen.  

Videoboodschap voor alle ouders en kinderen 

Met inbreng van alle leerkrachten en medewerkers van de school heeft juf Arlette een videofilmpje in 
elkaar gezet van alle medewerkers van OBS Ypenburg voor alle leerlingen en ouders. Het videofilmpje 
is te bekijken op de website van de school en op/via de volgende link: 

https://vimeo.com/405845672  

https://vimeo.com/405845672

