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Dit is de derde nieuwsbrief van dit schooljaar. Het werd
weer een keer tijd, en er is genoeg te vertellen en te
melden. Nadat we vanaf 8 februari de deuren weer mochten
openen, hebben we de draad van lesgeven op school weer
opgepakt. Dat er nog steeds een pandemie aan de gang is
en het nog steeds crisis is, merken we dagelijks. Veel
kinderen kunnen een of meerdere dagen niet naar school,
regelmatig kan een leerkracht niet komen werken en de
maatregelen die we moeten toepassen, zorgen voor overlast in ons dagelijks werk. Maar de
sfeer is goed en iedereen, kinderen en leerkrachten, zetten de schouders eronder en gaan
ervoor.
In deze nieuwsbrief vertellen we daar nog iets meer over. Daarnaast laten we u weten hoe
het zit met thuisblijven als er geen leerkracht beschikbaar is. Ook nemen we u mee in onze
gedachten over de vermeende ‘achterstanden’ die kinderen door corona zouden hebben
opgelopen. Tot slot berichten we u over een verandering in de verdeling van de lesuren over
acht jaar basisonderwijs. Er zijn berichten van de ouderraad en de wijkvereniging en de
vaste onderdelen ontbreken natuurlijk niet.
AGENDA:
24-03
25-03
02-04
05-04
12-04
16-04
19-04
20- en 2104
23-04
27-04

Studiedag, gr. 1-8 vrij
Klankbordgroep
Gr. 1-8 om 12.00 uur uit
Tweede Paasdag
MR-vergadering
Gr. 1-2 vrij
OR-vergadering
Eindtoets gr. 8
Koningsspelen gr. 1-5 om 12.00
uur uit
Koningsdag gr. 1-8 vrij
03 t/m 1405
21-05
24-05
25-05
27-05

Meivakantie
Spelletjesmiddag
Tweede Pinksterdag
Schoolreisje onder voorbehoud
Klankbordgroep
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LET OP!!!

De studiedag van 24 maart gaat door, de kinderen zijn vrij.
Aanpassing beleid als er geen leerkracht is
Helaas is het juist vandaag voor het eerst echt goed mis wat de bezetting van de groepen betreft.
We hebben aan de ouders van drie groepen moeten vragen om hun kind(eren) thuis te houden.
En de ouders van groep 5 hebben we pas vanmorgen om 6:25 uur dit bericht kunnen sturen. Dit
vinden we zelf heel erg vervelend, het gaat ons aan het hart dat we kinderen en ouders op zo
korte termijn voor het blok moeten zetten. we staan hierbij zelf echter met onze rug tegen de
muur.
De Speelhoeve heeft al enkele jaren beleid over het vervangen van leerkrachten.
We hebben dit onder andere in de schoolgids opgenomen:
Vervanging van leerkrachten
Bij ziekte of andere vormen van afwezigheid van leerkrachten wordt vervanging aangevraagd bij
de invalpool. Als er geen vervanger beschikbaar is en we hebben geen goede interne oplossing,
dan kunnen er twee situaties ontstaan:
Situatie 1:
We kunnen ouders nog op tijd (voor 21:00 uur) bereiken, dan blijven de kinderen de dag erna
thuis. Kinderen blijven maximaal één dag thuis. Als de dag erna voor dezelfde groep geen
leerkracht beschikbaar is, dan schuiven we met een leerkracht en blijft een andere groep een dag
thuis.
Situatie 2:
We kunnen ouders niet op tijd bereiken, dan verdelen we de kinderen over andere groepen. De
kinderen krijgen werk mee om zelfstandig te werken. Ze krijgen die dag geen les van een
leerkracht.
Nu in coronatijd en zolang we groepen kinderen niet mogen mengen, kunnen we dit beleid niet
helemaal toepassen.
Het kan nu ook gebeuren dat we u ’s morgens vroeg moeten berichten dat er voor die dag geen
leerkracht aanwezig is en dat uw kind thuis moet blijven, dat is vandaag helaas gebleken. We
hebben geen mogelijkheden om noodopvang te organiseren voor ouders die werkzaam zijn in een
cruciaal beroep. En we mogen kinderen niet in een andere groep opvangen.
Uiteraard begrijpen wij dat dit een zeer onwenselijke situatie voor u is en we zullen er echt alles
aan doen om het niet zo ver te laten komen.
Het hier en nu
Op dit moment loopt alles op school redelijk normaal. Het is fijn om te zien dat de kinderen plezier
maken en ook heel goed aan het werk zijn. Wanneer iets niet kan, zoals samenwerken of spelen
met een andere groep, accepteren kinderen dit gemakkelijk.
Dat het tot nu toe zo loopt is heel fijn en mede dankzij uw medewerking. We zien dat u de
beslisboom goed inzet en zo helpt om besmetting te voorkomen. Daar willen we u dan ook heel
hartelijk voor bedanken. Ik hoop dat het ook voor u nog even vol te houden is en dat we richting
de zomer steeds meer versoepelingen gaan krijgen.
In alle groepen zijn de kinderen bezig met het maken van de Cito-toetsen. Er is veel rust in de
gebouwen en zo kan iedereen zich goed concentreren. Het is nog een uitdaging om alle kinderen
die vanwege afwezigheid toetsen hebben gemist, deze later in te laten halen. Maar dat gaat ons
zeker lukken. U gaat eind maart, begin april de uitslagen van uw kind(eren) ook krijgen. Omdat we
kort geleden ouder- en driehoeksgesprekken hebben gehad, willen we hier geen complete ronde
met ouder- en driehoeksgesprekken aan koppelen. We zetten deze tijd liever in om de resultaten
van de kinderen goed te analyseren en het onderwijs hierop af te stemmen. We zien deze meting
als een nulpunt om na de lockdown weer vanuit te vertrekken.
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Geen achterstand, wel vertraging
In de politiek en media wordt de afgelopen tijd gesproken over ‘achterstanden’ die kinderen
hebben opgelopen tijdens de lockdown. Wij willen u graag laten weten hoe wij hierover denken.
Wij gaan uit van de natuurlijke ontwikkeling van kinderen en kijken waar we deze in kunnen
ondersteunen en kinderen kunnen prikkelen. Wij hebben het niet over achterstand in menselijke
ontwikkeling. Als je kinderen vergelijkt met zichzelf, kan er geen sprake van voorsprong of
achterstand zijn. We weten allemaal dat kinderen leren kruipen om ergens naar toe te
kunnen en leren lopen omdat dat sneller gaat. En in al deze ontwikkelingen zijn er verschillen
(soms wel 6- 8 maanden) tussen kinderen. Waarom zou iedereen in het schoolsysteem zich
moeten verhouden tot het gemiddelde?
‘Achterstand’ is wat ons betreft een politiek woord waarmee geduid wordt op een vertraging
binnen het verwerken van de leerstof en hoe dat binnen het schoolsysteem gemeten wordt. Liever
zijn wij bezig met de vraag hoe wij kinderen motiveren tot een leven lang leren in plaats van
toetsjes halen.
Het leven is onvoorspelbaar en we hebben dit met de coronacrisis allemaal ervaren. Wij willen
leerlingen voorbereiden op een onvoorspelbare toekomst waarin ze zich zelfstandig en in
verbinding tot anderen staande kunnen houden.
Wat ons betreft spreken wij dus niet over ‘achterstand’, maar over ‘vertraging’. We bepalen met
toetsen een nieuw beginpunt waarop wij ons onderwijs aanpassen.
Verdelen van de lesuren over acht jaar basisonderwijs
Met ingang van schooljaar 2021-2022 gaat de Speelhoeve over op 8 schooljaren van elke 940 uur.
Dit is een verandering in lesuren waarvoor toestemming van de medezeggenschapsraad (MR)
nodig is. We hebben dit op 15 december 2020 in de MR besproken en de MR heeft ingestemd met
dit plan.

Wat gaat er veranderen?

Het is de wet die zegt dat een kind in Nederland in 8 jaar basisonderwijs in totaal 7520 uur les
moet krijgen. Hoe een school dit over de 8 jaar verdeelt, mag de school zelf bepalen.
Sinds de invoering van het vijf-gelijke-dagen-model, heeft de Speelhoeve de uren als volgt
verdeeld:
Groep 1 en 2 krijgen 910 uur les per jaar
Groep 3 tot en met 8 krijgen 950 uur les per jaar.
Vanaf schooljaar 2021-2022 gaan we 940 uur per jaar lesgeven aan alle groepen 1 tot en met
8. Dit betekent concreet dat de kinderen in groep 1 en 2 per jaar 40 uur meer les gaan krijgen en
in de jaren dat ze in groep 3 tot en met 8 zitten 10 uur per jaar minder. We zien de uren in de
kleutergroepen als minstens zo waardevol als in de hogere groepen.
De andere verdeling in uren heeft een paar voor- en nadelen:
• De kleuters hebben niet meer de ongeveer 8 dagen per jaar extra vrij. Hierdoor missen ze
een rustmoment in een vierdaagse schoolweek. Tegelijkertijd geeft het voor kinderen én
ouders meer duidelijkheid en regelmaat.
• De kinderen in de groepen 3 tot en met 8 krijgen op jaarbasis 10 uur minder les. In de
roosters van de groepen verandert niets, de vijf schooldagen van 8:30 tot 14:00 uur blijven
gehandhaafd. Het verschil van 10 uur zal zichtbaar worden in 1 of 2 lesvrije dagen of een paar
vrije middagen. Deze worden uiteraard voorafgaand aan het schooljaar met u gedeeld.
• Voor enkele kleuters kan het zonder rustdagen wat zwaar zijn. Zolang kinderen nog 4 jaar zijn,
kan er in overleg met de leerkracht voor gekozen worden een rustmoment in te bouwen. Vanaf
5 jaar zijn kinderen leerplichtig, dan kan het niet meer. Daarom vinden we het wel belangrijk
om kinderen vlot in het schoolritme te laten komen.
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Waarom willen we dit veranderen?

Ten eerste maakt het de organisatie van het onderwijs en de planning in het schooljaar
makkelijker, er ontstaat een gelijkheid in alle groepen.
Daarnaast wordt de gehele organisatie van de school voor kinderen en ouders duidelijker en
voorspelbaarder. Vooral de extra vrije dagen voor de kleutergroepen en de daarbij behorende
organisatie voor ouders is de afgelopen jaren veelvuldig onderwerp van gesprek geweest.

Open lesweken zijn vervallen.

U heeft ongetwijfeld gezien dat de afgelopen week en de komende week waren ingepland als
‘Open lesweken’. Gezien de geldende coronamaatregelen hebben die niet door kunnen gaan. Op
dit moment gaan we nog niet kijken naar een andere gelegenheid, omdat de verwachting is
dat de open lesweken dit schooljaar niet meer kunnen plaatsvinden.

Pasen

Net als voorgaande schooljaren wordt er op de Speelhoeve geen grote Paasviering georganiseerd.
Wel zijn de kinderen op Goede Vrijdag op school en hebben dan in alle groepen les tot 12 uur. De
leerkrachten zullen die ochtend iets gezelligs inplannen, bijvoorbeeld eieren zoeken voor de
kleuters en een paasbingo voor de oudere kinderen.

Koningspelen

Op vrijdag 23 april staan landelijk de Koningsspelen weer op het programma. Natuurlijk gaat de
Speelhoeve hier ook weer een sportief feest van maken. We organiseren de Koningsspelen dit jaar
zo, dat het voldoet aan de coronamaatregelen. We gaan er daarbij vanuit dat we nog niet met
ouderhulp kunnen werken, al is de ouderraad wel actief betrokken bij de voorbereidingen. We
hebben in ieder geval een leuke dag in het vooruitzicht.
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Bericht van de Ouderraad
Vanuit de ouderraad weer een bericht over de stand van zaken.
Ook al zien we elkaar niet meer in de ouderraad vergaderingen in verband met covid 19, toch zijn
we op de achtergrond steeds weer bezig om allerlei leuke dingen te regelen voor de kinderen op
school. De ouderbijdrage is daarvoor van groot belang, met dit geld kunnen we veel doen.
Wat wordt hiermee gedaan?
•

De kinderen van groep 7 en 8 hebben een heerlijke dag gehad op de Berendonck,
omdat het kamp vorig jaar niet door is gegaan
• Extra speelgoed voor het buitenspelen zijn gekocht in de afgelopen periode
• Allerlei kerstspullen zoals versiering
• De welkomstlunch toen de Speelhoeve weer open ging
• De verschillende werkgroepen, zoals kinderboekenweek, kerst en sinterklaas
• De klassenpotjes
Dit zijn activiteiten die niet vanuit school, maar vanuit de ouderbijdrage bekostigd worden.
Omdat we de kinderen mooie herinneringen willen geven, wordt er dit jaar met de Koningsspelen,
in samenwerking met het bestuur van school, flink uitgepakt. Hiervoor stellen we extra geld
beschikbaar om het fantastisch te maken voor de kinderen.
Daarnaast denken we ook aan een leuk aandenken bij de afsluiting van het schooljaar.
Groetjes van de ouderraad.

Sjors Sportief en Creatief tekenwedstrijd!
In april gaan we hopelijk weer van start met Sjors Sportief en
Creatief! Afgelopen tijd hebben we ook een tekenwedstrijd
gehouden. De winnende tekening zal dit jaar op de kaft van
het digitale Sjors Sportief en Creatief boekje te bewonderen
zijn! En WAUW, helemaal te gek! Wat hebben veel kinderen
prachtige, kleurrijke tekeningen ingestuurd! Sjors was
natuurlijk dolgelukkig! Eigenlijk vond Sjors alle tekeningen
even mooi, maar er kon natuurlijk maar één winnaar zijn.
De winnares van de tekenwedstrijd, is Imke uit groep 7/8 van
de Buizerd! Gefeliciteerd Imke!
De winnende tekening zal te zien zijn op de kaft van het
digitale boekje dat jullie vanaf april kunnen bekijken. Sjors heeft speciaal voor jullie school ook nog
een collage gemaakt. Zit jouw tekening er ook tussen?
Groetjes,
Sjors en de combinatiefunctionarissen Sport, Cultuur en Techniek.
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Bericht van de wijkvereniging
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