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VERANDERING OPHALEN VAN ONZE GROEPEN 1-2
Na een volledige week weer met de hele groep te hebben gewerkt, komen we tot de conclusie dat
de ruimte die we voor u vrijmaken tijdens het ophalen te krap is om te kunnen voldoen aan de
anderhalve meter afstand regel.
Vanaf donderdagmiddag maken we één vak op de parkeerplaats voor de ouders van groep 1-2A,
een tweede vak ook op de parkeerplaats voor de ouders van groep 1-2B, een vak op het
boomschors (binnen de poort bij de rode glijbaan) voor de ouders van groep 1-2C en daarnaast
een vak voor de ouders van groep 1-2 D.
We geven met verf op de tegels van de parkeerplaats duidelijk aan waar u kan verzamelen. Gaat u
a.u.b. staan in een vak die overeenkomt met de groep van uw kleuter. Heeft u meerdere kleuters in
verschillende kleutergroepen, spreek dan goed af met uw kinderen in welk vak u zal gaan staan.
De volgorde van het naar buiten komen blijft hetzelfde. Om 14.25 uur * komt groep 1-2A als eerste
naar buiten, vlak daarna 1-2B, dan 1-2C en als laatste 1-2D. Blijf niet op de parkeerplaats of op het
schors hangen, maak direct ruimte vrij zodat iedereen veilig naar huis kan lopen.
We denken hiermee het overzichtelijker te maken voor de kinderen, de juffen en u en hopen
bovenal dat de gezondheid van ons allen beter gewaarborgd blijft doordat we meer kunnen voldoen
aan de anderhalve meter afstand regel.
Met een vriendelijke groet,
Team IKC-Remigius.
* Op woensdag vanaf 12.10 en op vrijdag vanaf 11.55 uur.
TOELICHTING RAPPORT IN CORONATIJD
Beste ouders/verzorgers,
Niet volgende week woensdag maar volgende week vrijdag 26 juni zullen we het rapport van groep
1 tot en met 8 meegeven.
Na weken van thuisonderwijs en onderwijs aan halve groepen hebben we voor alle groepen het
rapport aangepast. Door het thuisonderwijs zijn er minder toetsen afgenomen en hebben we de
afgelopen weken met het toetsen ons vooral gericht op de basisvaardigheden lezen, rekenen en
taal. Een grafiekoverzicht van de LOVS toetsen (CITO) zult u missen bij dit laatste rapport. De
toetsen van het LOVS zijn niet afgenomen in de maand mei-juni, maar zullen afgenomen worden in
de maand september. Cito zorgt voor een aangepaste normering wat betreft deze toetsen zodat we
de ontwikkeling op de vakgebieden die we via het LOVS toetsen goed in de ontwikkellijn van onze
leerlingen kunnen plaatsen.
In het eindrapport van schooljaar 2019-2020 voegen we vanaf groep 3 het onderdeel
thuisonderwijs toe. Per groep wordt daar een eigen invulling aangegeven. Daarnaast wordt het
“kindblad” weer opnieuw ingevuld.
Na de afname van het LOVS in september brengen we u natuurlijk op de hoogte van de resultaten.
Op deze manier geven we u een compleet beeld van de ontwikkeling van uw kind.
U zult voor een eventueel afsluitend gesprek benaderd worden door de leerkrachten. Aangezien
we nog steeds geen ouders toe mogen laten in de school zal dat vooral via telefoon of teams
gebeuren. We maken een uitzondering voor de voorlopige adviesgesprekken van eind groep 7. De
ouders en leerlingen van groep 7 zullen wel op school uitgenodigd worden.
We hopen u met dit schrijven voldoende geïnformeerd te hebben. Voor eventuele vragen kunt u
terecht bij Wilbert Arends of de groepsleerkracht van uw zoon/dochter.
Met een vriendelijke groet.
Team IKC-Remigius.

DATA OM TE ONTHOUDEN
19 juni
26 juni
25-26-30 juni

Studiedag, alle groepen vrij
2e rapport groepen 1 t/m 8
Adviesgesprekken gr. 7

