
Nieuwsbrief-34  
Schooljaar 2019-2020 

26-06-2020 

Cito-E toetsen groepen 3 t/m 7 

Oefenen voor de eindmusical 

MR-vergadering en teamindeling schooljaar 2020-2021 

Böttgerwater 21  |  2497 ZJ  Den Haag  |  Tel: 070-3906564  |  E-mail: info@obsypenburg.nl  |  Web: www.obsypenburg.nl 

Vanaf maandag 22 juni is in de groepen 3 t/m 7 de afname van de Cito E(ind) toetsen van ons leer-
lingvolgsysteem gestart. Deze afname loopt ook de komende week nog door. Wij vragen u om er zorg 
voor te dragen dat uw kind goed uitgerust en met een goed ontbijt achter de kiezen op school komt. 
Ook vragen wij u om de komende week daarom nog zo min mogelijk (tand)
arts-afspraken te maken onder schooltijd. Dit enerzijds omdat het erg verve-
lend is als de toetsen later ingehaald moeten worden, maar we willen ook nog 
steeds, in verband met Corona, zo veel mogelijk breng- en haalbewegingen 
van ouders naar en van school voorkomen.  

Rapporten  

Het einde van de basisschool heeft voor de leerlingen van groep 8, door het 
uitbreken van de Corona-crisis, wel een hele vreemde wending gehad. Geen 
Centrale eindtoets maken, waar heel erg hard voor gewerkt is. Ook de tekst 
van een musical leren tijdens thuisonderwijs, waarvan je je maar af moet vra-
gen of we hem ook echt op kunnen gaan voeren….. 

Maar gelukkig zijn de RIVM-maatregelen van lieverlee versoepeld en kunnen 
we de musical in ieder geval voor echt publiek opvoeren. Het moet weliswaar 
in twee keer, om alle ouders van de kinderen te kunnen plaatsten op 1,5 m, 

maar dat is allemaal mogelijk. Groep 8 werkt daarom heel erg hard om een prachtige eindmusical 
voor hun ouders neer te zetten.  

Schoolmelk stopt na de zomervakantie 

Op vrijdag 10 juli gaan de eindrapporten met de kinderen mee naar huis. Dit 
wordt een speciaal Corona-rapport, met alleen beschrijvende waarderingen en 
zonder cijfers. Momenteel zijn de leerkrachten druk bezig met het schrijven van 
deze rapporten. Wanneer u nog een rapportenmap van uw kind(eren) thuis heeft, 
vragen wij u deze per direct met uw kind(eren) mee naar school te geven.  

Na de zomervakantie stopt de verstrekking van schoolmelk op onze school. Alle ouders die een abon-
nement hebben via Campina Melkunie, zullen daar van Campina Melkunie  bericht van krijgen.  

Op woensdag 8 juli a.s. is de eerstvolgende vergadering van de medezeggenschapsraad. In de verga-
dering van de MR wordt de teamindeling voor het schooljaar 2020-2021 besproken. De medezeggen-
schapsraad heeft hier namelijk adviesrecht in. Op donderdag 9 jullie zullen dan alle overige ouders de 
teamindeling voor het schooljaar 2020-2021 per MSI van ons ontvangen.  

Weekendschool 

Na de zomervakantie starten wij weer met de weekendschool. Aan de weekend-
school  mogen kinderen deelnemen die na de zomervakantie in groep 6, 7 of 8 zit-
ten. De ouders van deze kinderen hebben de aanmeldbrief vandaag per MSI van 
ons ontvangen. Er zijn maar weinig plaatsen in de weekendschool. Vol is vol. Dus 
vul het invulstrookje snel in en meld snel aan!!!  Alleen volledig ingevulde strook-
jes worden in behandeling genomen.  

Warmte en dus ijsjes op school 

Het was deze week extreem warm op school. Daar hadden we allemaal heel erg veel last 
van. Respect voor alle kinderen, juffen en meesters, om in zo’n warm gebouw, zo hard te 
werken. Daarom hebben alle kinderen, juffen en meesters gisteren en vandaag een heerlijk 
koel ijsje gekregen.  


