
 

Beste ouder/verzorger, 
De Wijzer juni 2020 

 
Berichten vanuit de directie 
 
• Gymlessen 

Tot het einde van het schooljaar zijn er geen gymlessen meer in de 
Zuiderpoort. Wij zorgen voor bewegingsonderwijs in of rond de school. 

• Citotoetsen 
Zoals jullie gewend zijn, staat er aan het einde van het schooljaar een 
toetsronde van CITO op het programma. Deze toetsen worden gebruikt om 
de ontwikkeling van uw kind in kaart te brengen. Vervolgens wordt het 
onderwijsaanbod hierop afgestemd. Gezien de huidige situatie en de 
beperkte onderwijstijd is het mogelijk dat de resultaten van de toetsen nu 
anders uitvallen dan we normaal gesproken zouden verwachten. Daarom gebruiken wij de 
informatie uit de toetsen nu vooral om in beeld te brengen waar we de komende periode (tot de 
zomervakantie en bij de start van het nieuwe schooljaar) ons onderwijsaanbod op moeten richten. 
We nemen nu ook niet alle Cito-toetsen af. De resultaten zijn in deze periode dan ook niet te zien 
in SKOZapp. 

• Rapporten en oudergesprekken 
Aangezien uw kind een groot gedeelte van de afgelopen periode thuis is geweest, is het niet reëel 
om het gebruikelijke rapport in te vullen. Daarom hebben we besloten om de kinderen een ander 
rapport mee te geven dan dat jullie gewend zijn. In het laatste rapport van dit schooljaar wordt 
vooral ingegaan op de sociaal/ emotionele ontwikkeling van uw zoon en/ of dochter. En proberen 
we een zo'n goed mogelijk beeld te schetsen waar uw zoon en/of dochter op dit moment staat op 
didactische gebied. We willen met alle ouders een (online of telefonisch) oudergesprek voeren. 
Hiervoor krijgen jullie nog een uitnodiging. 

• Vakantierooster 2020-2021 
Onderstaand het vakantierooster voor het nieuwe schooljaar. Inmiddels zijn de studiedagen door 
de MR goedgekeurd. Deze zijn toegevoegd in het schema. Als de leerkrachten een studiedag 
hebben, zijn de kinderen vrij. 

• Luizenpluizen 
Nu de kinderen weer allemaal tegelijk naar school komen, is het wenselijk om alert te zijn op de 
eventuele aanwezigheid van hoofdluis. Volgens de nieuwste richtlijnen mogen er nog geen ouders 
in de school of op het schoolplein komen. Wij vragen jullie daarom om thuis de kinderen de 
controleren op hoofdluis. Alvast bedankt! 

• Schaduwdoek zandbak 
De afgelopen periode is het, zeker voor de tijd van het jaar, bijzonder warm geweest. Er is een 
nieuw schaduwdoek is besteld van 6 x 8 meter. Dit wordt boven de zandbak geplaatst. We hopen 
dat dit snel gaat gebeuren. 

• Weer samen naar school vanaf 8 juni 

Vanaf maandag 8 juni gaan de scholen weer helemaal open. Na 13 weken mogen de kinderen 

eindelijk weer samen naar school. 

Het onderstaande is belangrijk om te weten: 

• De schooltijden zijn weer zoals vóór 15 maart (vrijdag dus tot 12.30 uur); 

• De afstand van 1 1/2 meter tussen volwassenen onderling en tussen leerkracht en leerling blijft 

gehandhaafd; 

 



• Kinderen/teamleden die griepverschijnselen hebben, blijven thuis, ook deze maatregel blijft van 

kracht; 

• Ouders mogen (nog) niet in de school of op het schoolplein; 

• Binnenkort ontvangen jullie "de Wijzer" met meer informatie, o.a. over het rapport. 

Wij wensen de kinderen heel veel plezier toe op school de laatste 5 weken van dit schooljaar! 

 

 
Sjors Sportief 
Beste leerlingen en ouders, 
Na de zomervakantie krijgen alle basisschoolleerlingen weer het 
boekje van Sjors Sportief en Sjors Creatief met allerlei leuke 
sportieve en creatieve activiteiten in Cranendonck. Maar het 
boekje kan niet gemaakt worden als er geen leuke tekening op de 
voorkant staat. En wij willen de keuze niet maken welke tekening 
dat moet worden, dus jullie mogen tussen 3 juni en 17 juni gaan 
stemmen op de tekening die je zelf het mooist vindt of die van je eigen school!  
Ga naar de website van Sjors Sportief en klik op het plaatje van de tekenwedstrijd. Geef dan aan uit 
welke gemeente je komt en dan kun je je keuze maken. Stemmen kan tot 17 juni 18.00u! 
De winnende tekening komt op het boekje dat in september op alle scholen in Cranendonck wordt 
uitgedeeld en de leerling die de tekening gemaakt heeft, wint een leuke prijs voor de hele klas! 
 
Groetjes, namens Sjors Sportief en Sjors Creatief 
Carrie van Hoef (Cordaad Welzijn) 

 
GGD 
Samenwerking met Jeugdgezondheidszorg 
Onze school werkt samen met het team Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van 
de GGD Brabant-Zuidoost. Het team bestaat uit een jeugdarts, 
jeugdverpleegkundige, assistent en een medewerker 
gezondheidsbevordering. JGZ neemt deel aan de zorgstructuur van de 
school. Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken voor een gezondheidsonderzoek of 
gesprek? U kunt contact opnemen met de sector Jeugdgezondheidszorg. 

Kijk op de website www.ggdbzo.nl/ouders en klik op de button “Ik heb een vraag”. 
Of bel GGD Brabant-Zuidoost via: 088 0031 414 op maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur. 

Volledig bericht  bijgevoegd! 
 

Hygiëne 
Hygiëne 
Naar aanleiding van de ontwikkelingen betreffende het Coronavirus en inzet in de publieke 
gezondheidszorg sturen wij u namens de GGD bijgevoegde informatie. Klik HIER 

 
Tip van de Bibliotheek: 
Tip van de Bibliotheek: 
Letterjungle 
Wie zegt dat digitale media en lezen niet samengaan? Op de site van Schooltv staat 
elke maand een nieuw filmpje van de Letterjungle. In elk filmpje staat een letter en 
een woord centraal. Hiermee kunnen kinderen in de leeftijd van 5-6 jaar letters 
oefenen, herkennen en woordjes maken. Bij de serie Letterjungle van Schooltv is er 
een nieuw digitaal spel ontwikkeld. Het spel laat een interactieve plaat zien waarbij 
kinderen kunnen kiezen voor het letterspel of het zoekspel. Bij het Letterspel gaan 
de kinderen zelf op zoek naar de letters van het woord Letterjungle en kunnen deze 
aanklikken. Bij het Zoekspel worden er 10 voorwerpen gevraagd om te zoeken in de plaat en deze aan 
te klikken. Het spel kan gespeeld worden via de link https://ntr.nl/html/micrio/schooltv/letterjungle/. 
Ken je de filmpjes van Letterjungle nog niet? 
Je vindt ze op https://schooltv.nl/programma/letterjungle/ 
 

 

 

 

https://www.sjorssportief.nl/tekenwedstrijd?municipality_id=25
https://www.bs-andreas.nl/-insite4custom/site-objects/skozok-general-mailing/admin-edit/skozok-general-mailing-pdf-inline.cfm?type=news&newsletterId=0CE49FEB-5056-873B-0935502ACA4CB3A9&inPopup=true&ids=301082AE-5056-873B-09E1DE6EE05D4C55
https://www.bs-andreas.nl/-uploads/files/insite/poster-hygiene-ggd-a3-scholen.pdf
https://ntr.nl/html/micrio/schooltv/letterjungle/
https://schooltv.nl/programma/letterjungle/

