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Beste ouders en verzorgers, 
  
De voorjaarsvakantie staat al weer voor de deur.  
Afgelopen twee weken zijn voorspoedig verlopen. We zijn trots op alle leerlingen en 
jullie, ouders en verzorgers.  
  
In de vakantie is er weer een persconferentie van het kabinet. 
Uiteraard weten we nog niet wat er dan gezegd gaat worden. 
Wat ik kan aangeven is dat wij de na de vakantie voorlopig op dezelfde voet verder 
gaan als de afgelopen twee weken. (Als er wijzigingen plaatsvinden n.a.v. de  
Persconferentie en/of aangepaste protocollen, dan wordt u hiervan op de hoogte 
gebracht.) 
Dit betekent: 
 
- Inloop tussen 8:20-8.25u. 
- Elke groep blijft 1 cohort. 
- Mondkapje is gewenst bij groep 7&8. 
- Geen ouders en verzorgers op het plein en in de school. 
  
  
Rest ons iedereen al vast een hele fijne vakantie te wensen.  
Rust lekker uit, vier de vakantie en pas op elkaar. 
 
Vriendelijke groeten, 
Team obs Willem Lodewijck 
 
  

Studiedag personeel komt te vervallen:   1 maart 2021  
Op de jaarplanning/jaarkalender staat er op maandag 1 maart een studiedag voor 
het personeel gepland. Deze studiedag komt te vervallen.  
De studiedag wordt verplaatst  naar maandag 29 maart 2021! 
(N.B. de studiedag van 8 februari wordt verplaatst naar 6 april 2021!) 
 

VO-gesprekken groep 8:  
In de week van 1 t/m 5 maart zal meester Pepping gesprekken inplannen met de 
ouders en de leerlingen van groep 8 ten aanzien van de adviezen voor het voortge-
zet onderwijs. In verband met de maatregelen rondom Corona, zullen deze gesprek-
ken via “ Microsoft Teams” plaatsvinden.  

 

 
 
 
Rapportfolio gesprekken  (8 t/m  11 maart) komen te vervallen:  
De Corona lockdown heeft wat “roet in het eten gegooid”  ten aanzien van onze 
jaarplanning. Zo ook wat betreft de rapportfolio gesprekken. 
In de week van 8 maart stonden deze gesprekken gepland op de jaarplanning/
jaarkalender.  
Deze gesprekken worden verplaatst naar de week van 12 t/m 15 april. 
In verband met de maatregelen rondom Corona, zullen ook deze gesprekken via “ 
Microsoft Teams” plaatsvinden.  

 
 
Cito LOVS toetsen: 
Van een leerkracht wordt gevraagd om in te spelen op onderlinge verschillen van 
leerlingen. Hiervoor heeft de leerkracht zo objectief mogelijke informatie nodig 
over het kennis- en vaardigheidsniveau van de leerlingen. Deze informatie verza-
melt hij/zij door gesprekken te voeren, te observeren, gemaakt werk na te kijken 
(of te laten nakijken), methode gebonden toetsen en 2x per jaar Cito-toetsen af te 
nemen. 
Op basis van deze informatie richt de leerkracht het onderwijsprogramma in voor 
een bepaalde periode. Al deze waarnemingen dienen er voor leeropbrengsten uit 
voorgaande periodes te gebruiken in de les van nu om te sturen in het ontwikke-
lingsniveau van de leerlingen. 
Het kind wordt d.m.v. methode onafhankelijke toetsen gevolgd in de ontwikkeling. 
De gegevens worden in het systeem omgezet in grafieken.  Zo wordt al gauw zicht-
baar of er vooruitgang wordt geboekt, hoe de scores ten opzichte van vorige keer 
zijn en waar nog moet worden bijgestuurd. Het gaat om het beheersen van de les-
stof. 
Een toets laat zien ‘waar ben je goed in?’ en ‘waar kun je je nog in ontwikkelen?’ 
Het volgsysteem van Cito laat de verbeterpunten van leerlingen zien, maar ook  
wat juist sterke kanten zijn. Zodat de leerling extra ondersteund of extra uitge-
daagd kan worden. De  toetsen worden gebruikt om het onderwijs op de leerlingen 
af te stemmen.   
De komende periode zal in het teken staan van het afnemen van deze toetsen. 



Zomertijd:     29 maart 

In de nacht van zaterdag 27 maart 2021 op zondag 28 maart 2021 , het laatste week-
end van maart, begint de zomertijd.  
In de nacht van zaterdag op zondag zetten we de klok om 2.00 uur een uur vooruit  
naar 3.00 uur.  Dit betekent dus een uurtje minder slaap…. 

 
 
 
 
 
Nationale Pannenkoekendag:      18 maart 2021 

Donderdag 18 maart bakken we pannenkoeken in het kader van de Nationale  
Pannenkoekendag. 
Een deel van de dag staat in het teken van pannenkoeken bakken en daarna mogen de 
leerlingen de zelfgemaakte pannenkoeken zelf heerlijk opeten.  

 
 
 
 
 
 

 
 
In het verschiet: 
 
Vrijdag 2april 2021 - Goede Vrijdag 
    Alle leerlingen vrij! 
Zondag 4 april 2021 - 1e Paasdag 
Maandag 5 april 2021 - 2e Paasdag 
    Alle leerlingen vrij! 
Dinsdag 6 april 2021 - Studiedag personeel 
    Alle leerlingen vrij! 
   - GMR-overleg 
Donderdag 8 april 2021 - MT-overleg   (juf Marjan) 
 

Oud papier:  zaterdag 20 maart 2021! 
Helpende handen:  Gert de Vos / Marcel Hilbrands 
  

 
Maandag 12 t/m donderdag 15 april  - rapportfolio gesprekken 
Woensdag 14 april 2021 - Cursus cultuurcoördinator   (meester Pepping) 
Donderdag 15 april 2021 - MT-overleg   (juf Marjan) 
Zaterdag 17 april 2021 - Oud papier! 
    Helpende handen:  Jaap Strootman / Jan Potze 
Dinsdag 20 april 2021 - IEP-Eindtoets groep 8 
Woensdag 21 april 2021 - IEP-Eindtoets groep 8 
Donderdag 22 april 2021 - Cursus Tandem IB/directie  (juf Kirsten/ 
    juf Marjan) 
Vrijdag 23 april 2021 - Koningsspelen (o.v.b.) 
Zaterdag 24 april t/m zondag 9 mei 2021 -  Meivakantie 


