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Data: 
 
14 januari  MR vergadering 

  (online) 

22 januari Groep 1-2 vrij 

1 t/m 5 februari Adviesgesprekken 

  groep 8 

15 t/m  

19 februari Voorjaarsvakantie

  

 

 

 

 

Thuisonderwijs 

 
 
 
 
 

HAPPY NEW YEAR! 
 

Wij wensen jullie allemaal  
een heel mooi  

en bovenal gezond  

2021  

toe! 
 
De start van 2021 is anders dan anders en toch niet helemaal nieuw. Net 
als in maart 2020 werken de leerlingen thuis. Dit vraagt om veel flexibiliteit 
van de kinderen en jullie als ouders. De afgelopen dagen is er thuis hard 
gewerkt! We ontvangen regelmatig een berichtje of een foto en natuurlijk 
is er dagelijks contact via de digitale omgeving. Zo ‘zien’ we elkaar toch 
nog even! 
 
We hopen ook dat onze nieuwe leerlingen, ondanks de lockdown een 

fijne digitale start hebben gehad. Welkom op Den Boogerd! 
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Lezen tijdens de lockdown 

Onze lees-mediacoach Hetty Smits heeft 
als bijlage voor deze nieuwsbrief een aantal tips 
gegeven om te gebruiken bij het lezen tijdens 

de lockdown! 

Wist u trouwens dat de Nationale Voorleesdagen 

starten op 20 januari aanstaande? Kijk ook eens op:  

https://www.nationalevoorleesdagen.nl/ 

Het prentenboek dat tijdens die dagen centraal staat is ‘Coco kan het!’ van 

Loes Riphagen.  

Cito midden afname 

 

Normaal gesproken starten wij in de maand januari met het afnemen van de Cito-toetsen (midden-afname). 

Op dit moment hebben wij besloten de afname van deze toetsen vooruit te schuiven. Wanneer de scholen 

weer open zijn, zullen we deze toetsen opnieuw in gaan plannen.  

 

Beleid Corona-maatregelen 

 

U heeft in de brief van Robert-Jan Koevoets, die u per mail heeft ontvangen op 3 

januari jl., het beleid van de STROOMM scholen omtrent alle Corona-maatregelen 

kunnen lezen.  

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende:  

· Het testbeleid is gewijzigd: Dit is voor kinderen tot en met twaalf jaar aangepast op 
advies van het OMT. Vanaf nu geldt het advies om ook kinderen onder de twaalf jaar, 

met klachten die kunnen wijzen op het coronavirus, te laten testen. 

· Mede door de opkomst van de zogenaamde “Engelse variant” van het Corona virus 
zijn kinderen met verkoudheidsklachten niet welkom op de noodopvang. Indien 
kinderen in de loop van de dag klachten ontwikkelen zal gevraagd worden aan de 

ouders om ze op te halen. 

· Indien een kind bij iemand in huis woont die klachten heeft die passen bij COVID 19 

dan geldt dat iedereen in het huis thuisblijft tot die persoon een negatieve testuitslag 

heeft. Indien een huisgenoot een positieve testuitslag heeft is de quarantaineperiode 

van toepassing op alle huisgenoten. 

Voorlezen maakt je
 leuker! O

f je
 nu voor het 

slapen gaan een mooi verhaal voorleest of 

overdag samen een prentenboek bekijkt, e
r 

worden herinneringen voor het le
ven gemaakt. 

Daarnaast heeft v
oorlezen een positie

f effect 

op woordenschat, spellin
g en tekstbegrip .   

https://www.nationalevoorleesdagen.nl/

