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Maandinfo februari-maart
Beste ouders/ verzorgers,
Hierbij een nieuwe maandinfo, met de voorjaarsvakantie voor de deur.
Een info met veel informatie over een aantal belangrijke onderwerpen.
Allereerst zijn we heel blij met de versoepelingen van de Corona-maatregelen, die ook voor de
school erg fijn zijn. De grootste wijzigingen, die na de voorjaarsvakantie ingaan, zijn:
- we hoeven de groepen niet meer te scheiden, dus kan er bv weer in groep 3 gelezen worden door
de
leerlingen van groep 8 en kunnen we weer met twee groepen op het schoolplein spelen.
Ook zijn er gemengde activiteiten mogelijk en kunnen we bv weer een tentoonstelling organiseren,
want
- er mogen ook weer ouders in de school (oudergesprekken dus weer fysiek)
- de mondkapjesplicht vervalt (als personen dit willen dragen mag dit uiteraard nog wel)
- de zelftesten voor de leerlingen van groep 6, 7 en 8 blijven beschikbaar en worden door ons
verstrekt.
- er mogen ook zelftests meegegeven worden aan ouders met een smalle beurs
Kortom ook voor de school zijn dit echte versoepelingen, die ons terugbrengen naar een bijna
normale situatie.
Volgende week is het voorjaarsvakantie en morgen is nog een gewone schooldag.
Deze periode tussen de twee vakanties was erg kort (slechts 6 weken) en ging voor ons gevoel ook
erg snel voorbij. Er was na de kerstvakantie nog een groep in quarantaine, hebben we een
fantastisch (uitgesteld) ‘nieuwjaarsontbijt’ en we zijn gestart met onze nieuwe halfjaarlijkse toetsen
van het IEP-LVS.
Meestal ontvangt u voor deze vakantie het eerste rapport van uw kind. Maar omdat deze periode zo
kort was en we onze nieuwe toetsen wel goed willen bekijken, hebben we dit over de vakantie heen
getild.
Ook de oudergesprekken vinden kort na deze vakantie plaats. Over de toetsen straks (veel) meer.

Vakantie en vrije dagen
Soms krijg ik wat vragen mbt extra vrije dagen tijdens het schooljaar. Daarom even wat belangrijke
informatie vanuit de gemeente en leerplichtwet:
Tijdens de schoolvakanties zijn de kinderen vrij. Een andere vakantie onder schooltijd mag dus niet van
de leerplichtwet. Bij hoge uitzondering is het mogelijk om op vakantie te gaan buiten de
schoolvakanties. Bijvoorbeeld omdat uw kind tijdens de reguliere schoolvakanties niet op vakantie kan gaan
vanwege de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders
In dat specifieke geval mag de directeur eenmaal per schooljaar uw kind vrij geven, als het de enige gezamenlijke
vakantie van de ouders en het kind in dat schooljaar betreft.
Let wel: roosterproblemen op het werk van (één van) de ouders is geen reden voor vakantie.

Bespreek het in ieder geval minimaal acht weken voor de geplande vakantie met de directeur van de
basisschool.
Vrijstelling van schoolbezoek is natuurlijk wel mogelijk bij ziekte, en belangrijke gebeurtenissen, zoals
een huwelijk of een begrafenis. Ook deze vrijstelling moet van tevoren aangevraagd worden bij de
directeur van de school van je kind. Hiervoor is een formulier beschikbaar op school.
Als u uw kind thuishoudt zonder toestemming van de directeur, is er sprake van ongeoorloofd
verzuim. Scholen zijn verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden bij de Dienst Uitvoering
Onderwijs (DUO). De leerplichtambtenaar gaat vervolgens onderzoeken waarom je kind niet op
school is.

Schoolvakantie volgend schooljaar.
We hebben in overleg met ons bestuur en kijkend naar de scholen voor VO het vakantierooster voor
het volgend schooljaar met elkaar vastgesteld.
Vrijwel alle schoolvakanties zijn door het ministerie vastgesteld (zomervakantie, kerstvakantie) of
sterk geadviseerd (herfstvakantie, voorjaarsvakantie en 1 week van de meivakantie). Vrijwel alle
scholen houden zich aan deze data.
De ruimte zit in een week, die meestal aan de meivakantie wordt ‘vastgeplakt’ zodat er twee weken
vakantie ontstaat. De schoolvakanties voor 2022-2023 zijn als volgt:
vakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Zomervakantie

Data
15 oktober 2022 t/m 23 oktober 2022
24 december 2022 t/m 8 januari 2023
25 februari t/m 18 februari 2023
22 april t/m 7 mei 2023
22 juli t/m 3 september 2023

De nieuwe IEP-LVS toetsen
Zoals ik u al eerder in de nieuwsbrief liet weten, zijn wij als
school wat betreft het toetsen van de leerlingen
overgestapt van het CITO leerlingvolgsysteem (LVS) naar
het IEP-LVS.
Vrijwel alle toetsen zijn nu gemaakt en zoals gezegd: na de vakantie ontvangt u het rapport.
U was gewend om op het rapport onder andere het resultaat van de CITO toetsen te zien, deze
resultaten werden aangeduid met de cijfers I tot en met V.
IEP gebruikt andere aanduidingen, dit ziet u terug op het rapport. Waar eerder CITO spelling stond,
ziet u nu bij de IEP resultaten ‘Taalverzorging’ staan. Dit omvat spelling, leestekens, hoofdletters etc.
IEP kijkt namelijk naar meer taalaspecten dan alleen naar spelling.
Groep 3, 4 en 5:
Het schooljaar kent twee periodes: A voor de eerste helft van het jaar en B voor de tweede helft van
het jaar. Wij hebben nu de A toetsen afgenomen. Scoort uw kind nu bijvoorbeeld 3A, dan betekent
dat dat de doelen van de eerste helft van groep 3 zijn behaald. Scoort uw kind bijvoorbeeld ‘op weg
naar 5A’, dan betekent dit dat uw kind nog niet alle doelen van de eerste helft van groep 5 heeft
behaald, maar dat hij/zij wel goed op weg is.

Groep 6, 7 en 8:
Als uw kind 6A heeft behaald, dan heeft uw kind de doelen van het eerste half jaar van groep 6
behaald. Heeft uw kind die doelen nog niet behaald, dan staat er bijvoorbeeld: ‘op weg naar 6A’ of
‘op weg naar 5B’. U ziet zo precies het niveau van uw kind.
Vanaf groep 6 worden de resultaten ook aangeduid met referentieniveaus. Hierin wordt beschreven
welke leerdoelen er in een doorgaande lijn door het hele onderwijs behaald zou moeten worden.
Op de basisschool is het doel dat ieder kind taal en rekenen op 1F beheerst.
Daarnaast is een doel voor de school dat een aantal leerlingen het streefniveau behaald: 2F voor taal
(lezen en taalverzorging) en 1S (voor rekenen). Dit staat ook op het rapport vermeld.
Het IEP- LVS heeft ook andere grafieken en talentkaarten. Op deze talentkaarten kunt u
gedetailleerder zien waar de ontwikkeling van uw kind zich bevindt.
Deze talentkaart ontvangt u tijdens de tien-minutengesprekken en wordt uitgelegd door de
leerkracht.
Mocht u vragen hebben, dan kunt u terecht bij de leerkracht of bij de Intern begeleider,
Janine Bakker

De Poetsbus
In januari is de Poetsbus weer op bezoek geweest.
Zij hebben een kort verslag gemaakt en dat naar ons toegestuurd:
‘Dat het project een positief effect heeft is een feit: 40% poetst beter in
vergelijking met het voorgaande bezoek!
Groep 5/6 heeft het beste gepoetst en won de Poetsbus wisselbeker!
Opvallend is dat er veel ouders niet of nauwelijks napoetsen.
Dit is vooral erg belangrijk bij jonge kinderen. Dit zie je ook terug in de
resultaten, bijvoorbeeld aan het percentage ontstoken tandvlees (59%).
Hier valt nog veel winst in te behalen.
Over 2 tot 3 jaar bezoekt de Poetsbus basisschool de De Driemaster graag opnieuw om de kinderen
blijvend te ondersteunen. De wisselbeker kan dan door een andere klas worden gewonnen’.
De Driemaster is onderweg naar een gezond kindergebit!

Schoolfotograaf
Om vast in de agenda te noteren: Op dinsdag 7 juni komt de schoolfotograaf
Hondenpoep
We merken weer een toename van hondenpoep rond en zelfs òp het schoolplein.
Natuurlijk zijn dat niet de hondenbezitters onder onze eigen ouders, maar het blijft heel vervelend.
Er zijn zelfs passanten die de uitwerpselen keurig opruimen in een groen zakje, maar het vervolgens
over ons muurtje op het schoolplein kieperen!
Helpt u ons om mensen die dit doen hierop aan te spreken? Bedankt!
Carnaval
We hebben het afgelopen jaar veel feestjes gemist. Nu mag het
weer!
Daarom leek het ons leuk om dit jaar het Carnaval maar weer
eens te vieren.
Op maandagmiddag 28 februari in het laatste uurtje gaan we los!
En natuurlijk mogen de kinderen verkleed op school komen.

Sporten in de vakantie(s)
Deze voorjaarsvakantie is er van alles te doen in de gemeente Bergen (Schoorl en Egmond aan Zee).
Er wordt voor de verschillende activiteiten een kleine bijdrage gevraagd, dit doen wij om op deze manier om
te voorkomen dat mensen zich opgeven maar vervolgens niet op komen dagen. Onze ervaring is dat dit helaas
gebeurd als wij activiteiten gratis aanbieden.
Die kleine bijdrage is dus een commitment van de deelnemers aan ons.
https://www.sportenbewegeninbergen.nl/activiteitenkalender

Tot slot
Zoals u deze week heeft kunnen lezen gaat Forte een BSO starten met voor- en naschoolse opvang.
Als u geïnteresseerd bent, vult u dan deze aub in.
Doel van deze uitbreiding, naast het kinderdagverblijf en peuterspeelzaal, is natuurlijk om nieuwe
ouders te interesseren voor onze school.
Dus als u in uw omgeving nog jonge ouders weet, maak ze er attent op dat ze bij ons terecht kunnen!
We zijn en blijven een kleine school, maar nieuwe leerlingen zijn uiteraard altijd welkom!

Agenda
Zaterdag 19 feb - zondag 27 feb.
Vanaf 7 maart
Woensdag 23 maart

Iets verder weg
Dinsdag 7 juni

Voorjaarsvakantie
rapportgesprekken
Studiedag voor alle ISOB- personeelsleden
Leerlingen zijn vrij!

Schoolfotograaf

Fijne voorjaarsvakantie!

