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    In dit nummer: Van de directie 
 
Beste ouders, 
 
We kijken allemaal weer uit naar de volgende persconferentie van premier Rutte. 
Wat zouden wij graag de deuren weer openen voor alle leerlingen! 
 
Bij ons rijst steeds de vraag: hoe gaat het met jullie? Hoe goed we zaken ook 
plannen, het blijft lastig om thuiswerk en schoolwerk te combineren. We 
realiseren ons dit goed. 
 
Wij realiseren ons ook dat niet iedere ouder het onderwijsaanbod dat wij bieden, 
fijn vindt. Dat verwachten wij ook niet. Iedere ouder heeft eigen verwachtingen, 
wensen en mogelijkheden, iedere gezinssituatie is anders. Wij hebben gekozen 
voor een middenweg. Sturen dagelijks het onderwijsprogramma, organiseren in 
kleinere groepen de instructiemomenten of sociale momenten via Teams. De 
school geeft ouders en kinderen de gelegenheid om vragen te stellen aan de 
leerkracht en bieden daarnaast opvang voor leerlingen van ouders in cruciale 
beroepen. 
 
Bij de kleuters zien en horen wij veel van de ouders terug. Er wordt hard gewerkt 
aan de weekplannen en we ontvangen leuke foto's van activiteiten. De afgelopen 
week is er een speurtocht uitgezet waar leuke reacties op komen. Wij genieten 
van deze terugkoppelingen. We bemerken dat de leerlingen al meer gewend raken 
om tegen de juf op het scherm te praten! 
 
De leerkrachten van alle groepen proberen de leerlingen zoveel mogelijk in beeld 
te houden. Er wordt buiten de instructiemomenten ook apart gebeld om contact 
te zoeken en afspraken te maken. Het zien van de kinderen geeft de leerkrachten 
energie en aan hen bemerk ik ook hoezeer zij kinderen missen. 
 
Als we 8 februari weer open zouden mogen, dan zullen we het sociaal emotionele 
aspect van het weer omgaan met de schoolsituatie als eerste prioriteit stellen. 
Leerlingen zien elkaar na een lange tijd fysiek in de groep en zullen weer aan deze 
situatie moeten wennen. 
 
Dat is ook de reden dat wij de afname van de Citotoetsen voor de groepen 3 t/m 7 
uitstellen tot na de voorjaarsvakantie. Tussen 8 maart en eind maart zullen deze 
toetsen bij de leerlingen worden afgenomen. De middentoetsen (M) van Cito 
mogen tot eind maart worden afgenomen, dus dan zitten we nog binnen de 
normering van de toetsen. 
 



Vacatures BSO 

 
Kinderopvang De Drie Ballonnen is op zoek naar nieuwe parttime collega’s voor de bso locaties in Oosterheem.  
 
Meer informatie:  
https://drieballonnen.nl/vacatures/pedagogisch-medewerker-kinderopvang-bso-parttime-12-24-uur  

 

Tekenopdracht groep 7 

 

De kanjers van groep 7A en 7B hebben als tekenopdracht een Rubik’s cube moeten tekenen. Onderstaand een 
aantal foto’s van het eindresultaat. Lijkt toch net echt? 
We zijn erg trots op de inzet en het doorzettingsvermogen tijdens het thuiswerken van alle kinderen van groep 7A 
en 7B! 
 
 
 

Voor de groepen 8 worden er geen Citotoetsen afgenomen. Dit is een landelijke beslissing geweest. De 
leerkrachten van de groepen 8 zijn op dit moment de onderwijskundige rapporten aan het maken met het 
schooladvies daarin. Er wordt voor de voorjaarsvakantie met de ouders van groep 8 en de leerlingen een 
adviesgesprek gehouden. Daarna kunnen de ouders hun kind(eren) op de VO school van hun kind gaan 
aanmelden. Er wordt dan een aanmeldformulier ingevuld en samen met een codebrief wordt deze op de school 
van keuze ingeleverd. Deze codebrief krijgt u van school. Hiermee heeft de school van uw keuze weer 
gelegenheid om het onderwijskundig rapport digitaal te bekijken vanuit een beveiligd programma. 
 
De eindtoets, in ons geval de IEP toets, wordt na een landelijk besluit wel afgenomen. Hierover hebben we tot op 
heden nog niet gehoord of het op de geplande dagen (20 en 21 april) gaat gebeuren. Zo gauw wij hier meer over 
weten, dan informeren we de groep 8 ouders. 
 
Er is nog veel onzeker, maar we blijven u informeren. 

https://drieballonnen.nl/vacatures/pedagogisch-medewerker-kinderopvang-bso-parttime-12-24-uur/


Cultuur op school 
 
 

 

 

 

Nieuwe leerlingen 
 
De volgende leerlingen starten in de maand februari: 
 
In groep 1/2A: Femke Berkes 
   Sophie Lommers 
In groep 1/2C: Jule Koehler 
In groep 1/2D: Liam Wijnen 
 
Wij heten Femke, Sophie, Jule en Liam van harte welkom en wensen hen veel plezier op onze school! 

Bericht Boxing Club Zoetermeer 
 

Wij gaan gewoon weer door met onze gratis outdoorlessen voor de kids van 6 t/m 17 jaar in 
Buytenwegh. We gaan nu ook elke zondag daar sporten; we verzamelen op het blauwe veldje, 
Playground Buytenwegh, Carry van Bruggenhove. 
 
Het rooster: 
Vrijdag 29-01: 15.00-16.00 
Zondag 31-01: 11.00-12.00 
Maandag 01-02: 15.00-16.00 
Vrijdag 05-02: 15.00-16.00 
Zondag 07-02: 11.00-12.00 
Maandag 08-02: 15.00-16.00 
 
Doe jij ook mee? 


