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Beste ouders en verzorgers,   
De eerste week na de heropening van de scholen ligt inmiddels achter ons. 
Wij waren blij om de kinderen weer op school te zien. In deze nieuwsbrief 
leest u hoe de volgende weken verder gaan verlopen.  
 
Met vriendelijke groet,   
Team SBO de Kring 
 

 

 
Heropening school 

Afgelopen week is de school weer opengegaan 
voor de leerlingen. Elke klas heeft 2 dagen per 
week les gehad. De 3 andere dagen werd 
thuisonderwijs aangeboden. De komende week 
gelden nog dezelfde regels als afgelopen week. 
Echter is het op donderdag Hemelvaartsdag, de 
kinderen zijn dan op donderdag en vrijdag vrij.  

 
We zijn blij te kunnen vermelden dat vanaf 25 mei de school weer helemaal open gaat en de kinderen weer alle 
dagen les hebben.  
Wij hebben de ouders van groep 4/6 eerder gemeld dat juf Astrid ziek is. Wij hebben met elkaar hard gepuzzeld om 
de bezetting rond te krijgen voor deze groep. Gelukkig is dat gelukt. De week gaat er zo uit zien: 
Maandag        – juf Anette 
Dinsdag           – juf Aafje en juf Lydia 
Woensdag      – juf Lydia, juf Mariska 
Donderdag     – juf Annette 
Vrijdag.           – juf Annette 
Wij beseffen dat er nu meerder juffen op de groep staan maar gelukkig kunnen de kinderen alle dagen naar school 
en kennen zij de juffen goed.  
 
Als we met de school weer helemaal open gaan is naleving van de regels die we met elkaar hebben opgesteld 
belangrijker dan ooit. Deze regels heeft u van ons inmiddels ontvangen.  
Voor ouders is het nog niet toegestaan om de school te betreden. Bij het naar school brengen en ophalen vragen wij 
u om buiten het plein te wachten. Houd u hierbij ook rekening met 1,5 afstand? 
 
Wij verzoeken het team om na schooltijd zo snel mogelijk naar huis te gaan.  
Hierdoor zijn zij niet altijd telefonisch bereikbaar na schooltijd. U kunt de leerkracht een bericht sturen via Social 
School. Zij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. Let op: het kan zijn dat u dan met een anoniem 
nummer gebeld wordt. Gesprekken met ouders worden voorlopig nog digitaal gevoerd.  
 
 
 

      

Agenda 
21 mei: Hemelvaart, kinderen 
zijn vrij 
22 mei: kinderen zijn vrij 
 
25 mei: School opent weer 
volledig, kinderen gaan weer 
alle dagen naar school 
 
1 juni: Pinksteren, kinderen 
zijn vrij 
 
9 en 10 juni: Schoolkamp 
vervalt, kinderen komen hele 
dagen naar school 
 
11 en 12 juni: Studiedagen 
team, kinderen zijn vrij 
 

http://www.sbo3boor.nl/


Voor excursies en evenementen geldt dat alle activiteiten binnen en buiten de school worden geannuleerd.  
Het schoolkamp in juni kan hierdoor ook helaas niet doorgaan, 9 en 10 juni zijn daardoor gewone schooldagen. Wel 
wordt gekeken om ter vervanging aan het einde van het schooljaar nog een sport dag voor de kinderen te 
organiseren. U krijgt hier op een later moment meer informatie over.  
Het schoolzwemmen zal binnenkort wel weer hervat worden. Het koken vervalt verder dit schooljaar. Voor het 
koken krijgen wij normaal gesproken hulp van ouders, aangezien de ouders nu niet de school in mogen is het voor 
ons niet haalbaar om de kooklessen te geven.  

 
 

Schoolverlaters   
Dit schooljaar is een bijzonder schooljaar, ook voor onze schoolverlaters. Door de 
Coronamaatregelen weten we nog niet goed wat we wel of niet mogen organiseren 
voor onze schoolverlaters. Wat we wel weten is dat wij er als school alles aan gaan 
doen om de leerlingen een passend afscheid te geven, dat hebben ze meer dan 

verdiend. Hoe of wat dat precies wordt, hoort u op een later moment. De afscheidsavond staat gepland op dinsdag 
14 juli en die laten we voorlopig nog op de agenda staan. 
  

 
Toetsen tijdens de coronaperiode 
Voor iedereen is het een rare en indrukwekkende periode. We hebben veel 

aanpassingen moeten doen en het onderwijs werd helemaal anders geregeld. We zijn 

als school heel hard aan de slag gegaan om de leerlingen toch zoveel en zo goed 

mogelijk onderwijs te geven. Ook voor de ouders was het een hele nieuwe situatie 

want de kinderen kregen opeens thuis les. Het was allemaal erg wennen maar 

iedereen heeft hard gewerkt!  

Nu we binnenkort weer helemaal opengaan zijn we ook gaan kijken naar het 

toetsrooster van dit jaar. Normaal gesproken worden er in juni de eindtoetsen van CITO afgenomen in de klassen. 

Dit jaar zal het echter een beetje anders lopen. Het afnemen van de toetsen neemt veel lestijd in beslag en kan wat 

spanning opleveren bij de leerlingen. Omdat er dit jaar nog maar weinig lestijd over is en omdat de leerlingen al een 

onrustige periode hebben meegemaakt, gaan wij de toetsen pas op een later moment afnemen. 

De leerkrachten zullen in de komende weken wel de methodetoetsen, per vak, afnemen en de leerlingen goed 

observeren in de klas. Zo kunnen zij goed zien wat het huidige niveau is van de leerlingen en welke lesstof ze al goed 

beheersen. Zo kan er voor de komende tijd een goed lesplan gemaakt worden. 

De uitgevers van de CITO toets hebben de normering van de toetsen aangepast, zodat deze ook na de 

zomervakantie afgenomen kunnen worden. Hier gaan wij dan ook gebruik van maken op school.                                                                       

Ongeveer 4 weken na de zomervakantie zullen we de CITO toetsen afnemen, zodat er een soort beginmeting gedaan 

kan worden. De groepsplannen en individuele plannen kunnen daarna, indien nodig, aangepast worden. 

Op deze manier kan er de komende tijd extra veel tijd besteed worden aan het lesgeven van de kinderen en kunnen 

de kinderen in rust weer wennen aan de nieuwe situatie!  

 

Lemniscaat 
Vanuit Lemniscaat hebben we voor onze kinderen een heel mooi cadeau 

gekregen. Alle kinderen hebben 2 boeken mee naar huis gekregen. Deze 

boeken mogen zij houden. Ze kunnen deze boeken zelf lezen of u kunt 

voorlezen. Wij zijn Lemniscaat dankbaar voor deze gulle gift!  
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