
 

 

 
 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Wat fijn dat we de afgelopen twee weken onze leerlingen weer 
mochten ontvangen op school. Het was een prachtig gezicht om 
de kinderen op de slee op het witte plein te zien aankomen.  
De leerkrachten van twee kleutergroepen hebben een dag niet op 
school kunnen komen vanwege het slechte weer, waardoor er ook 
geen openbaar vervoer reed. Fijn dat de meesten van u uw kind 
nog een dag thuis konden houden. We kunnen niet zonder de 
flexibiliteit van u en de collega’s die de kinderen opvangen die wel 
naar school gingen. Dat we hier samen met u en ons altijd weer 
uitkomen, stemt ons blij en trots. 
 
We willen u ook bedanken voor uw medewerking aan alle 
maatregelen die we hebben ingevoerd om besmettingen zoveel 
mogelijk te proberen te voorkomen. Het is goed om te zien dat 
velen van u een mondkapje dragen, ook al is het buiten. We staan 
immers met veel volwassenen op een kleine afstand van elkaar en 
het vergemakkelijkt het maken van een praatje of afspraak. 
 
Besmettingen en informatie 
We hopen natuurlijk dat u niet besmet zal raken met het virus 
maar mocht u, uw kind of gezinslid een positieve testuitslag 
krijgen, wilt u mij hiervan dan via de mail op de hoogte stellen. 
Juist ook in de vakantie! We zullen alles op alles moeten stellen 
om de (verspreiding van) besmettingen zoveel mogelijk te 
voorkomen en klassen zo snel als dat kan op de hoogte stellen. 
We hopen daarmee te kunnen voorkomen dat hele groepen in 
quarantaine moeten tijdens reguliere schoolweken.  
 
Vakantie 
Maar nu is het eerst tijd voor vakantie. We zien de kinderen graag 
weer maandag 1 maart op school en wensen u allen een goede 
voorjaarsvakantie toe! 
 
Hartelijke groeten, 
mede namens het team,  
 
Annalies Warnaars 
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Agenda  
 
De zwemlessen voor 
groep 7 komen helaas 
te vervallen. 
 
 
Voorjaarsvakantie 
22 - 28 februari 
 
CITO-toetsen 
Vanaf 1 maart wordt 
drie weken lang in alle 
groepen getoetst.  
Graag geen afspraken 
bij de tandarts plannen 
in deze periode. 
 
Woensdag 24 maart  
Grote Rekendag 
 
Vrijdag 26 maart  
Groep 4: juf Mieke  
viert haar verjaardag 
 
Vanaf 29 maart 
rapport mee en  
10-min gesprekken 
 
 
!! WIJZIGINGEN IN  
VAKANTIEDAGEN !! 
 
4 t/m 11 juni: vrij 
Studiedag + juniweek  
 
 
Vrijdag 18 juni en 
maandag 21 juni 
komen te vervallen als 
vrije dagen en zijn 
reguliere schooldagen. 
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Nieuwe collega: Daphne van Beek  
In de vorige nieuwsbrief heb ik u geïnformeerd over onze zoektocht 
naar een tweede onderwijsassistent. De sollicitatiecommissie heeft 
goede gesprekken gevoerd met enkele kandidaten en zij was 
unaniem in haar oordeel dat we Daphne graag in ons team willen 
hebben.  
Na de voorjaarsvakantie start zij op de vrijdagen met inwerken en 
kennismaken met de kinderen en collega’s. Per 1 april zal Daphne 
ons team 4 dagen per week komen versterken.  
In een volgende nieuwsbrief zal zij zich kort aan u voorstellen. 
 
Rapporten  
De kinderen krijgen op maandag 29 maart hun rapport mee. In dit 
rapport is de ontwikkeling van uw kind(eren) tot half maart 
opgenomen. Daarbij krijgt u een begeleidende brief, zodat ook 
helder is hoe het rapport gelezen kan worden.  
In sommige groepen zijn de eerste toetsen uit de methoden alweer 
afgenomen. Na de voorjaarsvakantie zullen de leerlingen CITO- 
toetsen maken. De resultaten op deze toetsen geven ons de nodige 
informatie over waar de kinderen op dat moment in hun ontwikkeling 
staan, zodat wij ons onderwijs hier zo goed mogelijk op kunnen 
afstemmen.  
 
10-minuten gesprekken 
De gesprekken over het onderwijs aan uw kind(eren) willen we 
graag door laten gaan. We vinden het belangrijk om u te blijven 
ontmoeten en samen op te trekken als het gaat om de ontwikkeling 
van uw kind. Via Parro ontvangt u van de leerkracht een uitnodiging 
om u in te tekenen voor een gesprek in Google MEET.  
 
Bericht uit de MR 
Afgelopen dinsdag is de MR weer (virtueel) bijeengekomen voor een 
vergadering. We zijn inmiddels gewend geraakt aan de 
vergaderingen op afstand en zijn blij dat we op deze manier toch 
een steentje kunnen bijdragen. 
De school is weer open en we hebben veel positieve reacties 
gekregen van zowel leerlingen, ouders en leerkrachten. We merken 
en zien ook dat iedere ouder zijn best doet om de school open te 
houden: 
- door onze kinderen bij klachten thuis te houden 
- door de haal- en brengtijden op te volgen 
- door buiten bij het brengen en ophalen een mondkapje te dragen  
- en door speelafspraakjes via de app te regelen in plaats van op 
straat. 
Echt super!  



 

 
 
 

 
 

 

Ook de verschuiving van de studieweek voor de voorjaarsvakantie naar juni is erg 
gewaardeerd. Hierdoor bieden we de kinderen continuïteit en meer persoonlijk contact met 
elkaar en hun leerkracht.  
Naast alle bespreekpunten rondom Corona, proberen we als MR ook tijd te maken om te 
kijken naar andere zaken. Wat kan er binnen onze school nog verbeterd worden, waar zijn 
veel vragen over? Zo gauw dat aan de orde is, komen we hierop terug. Mocht u zelf vragen 
hebben, neem dan contact met ons op via mr1e@vanderhucht.nl. 
We wensen iedereen een fijne voorjaarsvakantie toe! 
 
Vakanties en lesvrije dagen 
Jaarlijks brengt het overleg basis- en voortgezet onderwijs Soest/Baarn een voorstel uit over 
het vakantierooster voor het komende schooljaar. Dit voorstel volgt in de regel het 
vakantierooster van het ministerie. Er kunnen altijd onderlinge verschillen zijn. Met name 
rond de meivakantie kan zich dat voordoen.  
 
De wet schrijft voor dat een kind 7520 uur les 
moet krijgen in 8 schooljaren, 940 uur per jaar. 
Een jaar loopt, voor deze berekening, van 1 
oktober tot en met 30 september. Dan maakt 
het namelijk niet uit of de zomervakantie vroeg 
of laat begint. Het aantal lesuren wordt 
opgeteld. De extra uren, dus de uren boven de 
940 uur, worden voor een deel ingezet als 
lesvrije dagen (‘studiedagen’). Bij de verdeling 
van deze dagen proberen we zoveel mogelijk 
rekening te houden met wat voor ouders/verzorgers prettig uitkomt en zinvol is voor de 
leerkrachten.  
De teamleden werken op deze dagen aan hun niet-lesgevende taken, zoals administratie, 
overleg, voorbereiden, scholing en onderzoek. De lesvrije dagen kunnen we helaas niet 
mooi over het jaar verdelen omdat de wet voorschrijft dat we slechts 7 weken met minder 
dan 5 schooldagen mogen inroosteren.  
 
Vakantierooster 2021-2022 
De MR heeft afgelopen week ingestemd met het voorstel voor het vakantierooster voor 
volgend schooljaar. U kunt het hele overzicht vinden op onze website. 
 
Vrije week in juni, wijziging in enkele data 
Ook is door de MR ingestemd met een wijziging in enkele dagen in juni van dit schooljaar. 
Het lange weekend van 18 t/m 21 juni komt te vervallen. De studiedag van 4 juni gaat door 
en aansluitend is er een week vakantie in juni. We breken zo de langere periode van de 
meivakantie tot de zomer op in twee kortere perioden. 
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‘Algemene vragenlijsten WMK-PO’ 
 
Eens per 2 jaar vragen wij u om uw medewerking t.a.v. ons integraal kwaliteitssysteem: 
Werken met Kwaliteit (WMK). Dit zijn algemene vragenlijsten en vragenlijsten betreffende 
de sociale veiligheid. De vragenlijsten t.a.v. sociale veiligheid zijn in 2018 aan u voorgelegd 
en de uitkomsten gaven ons waardevolle informatie over gewenste verbeteringen op onze 
school.  
Met de uitkomsten van dit soort onderzoeken kunnen wij ons onderwijs nog meer 
afstemmen op wat er onder u en de leerlingen leeft. Om die reden hechten we erg veel 
waarde aan de mening van ouders, leerlingen en leerkrachten. 
 
In oktober hebben de leerlingen en u een vragenlijst ontvangen. Deze is door 61% van de 
leerlingen en 56% van de ouder(s)/verzorger(s) ingevuld. Dit zijn goede 
responspercentages en we willen u dan ook hartelijk bedanken voor uw input. 
 
In het team en met de MR is gesproken over de resultaten en hebben we gekeken naar 
welke verbeterpunten we kunnen oppakken.  
 
Terugkijkend op de vragenlijst kunnen we concluderen dat het moment van uitzetten niet 
goed gekozen was, omdat er ook vragen gingen over het contact met de leerkrachten. 
Vanwege het nieuwe schooljaar en de geldende coronamaatregelen was er veel minder 
contact geweest tussen ouders en leerkrachten, en ook de kinderen kenden hun nieuwe 
leerkracht(en) niet zo goed in vergelijking met jaren waarin we de vragenlijst in april 
uitzetten. 
 
Interventies 
De leerlingen waren overwegend positief en gaven school gemiddeld een 8,6. Zij gaven aan 
dat ze graag meer willen denken en meepraten over allerlei schoolzaken en wat er 
eventueel anders moet in de klas.  
Hier kunnen we over aangeven dat we graag in het nieuwe schooljaar een leerlingenraad in 
het leven roepen waar leerlingen van groep 5 t/m 8 zitting in nemen. Dit proces zal door de 
leerkrachten goed worden begeleid. 
 
Uit de vragenlijst van ouders/verzorgers hebben we voornamelijk terug gekregen dat u meer 
informatie wilt ontvangen over toetsresultaten van uw kind en vaker communicatie wenst als 
uw kind (extra) begeleiding krijgt bij vakken. We nemen deze belangrijke punten mee in ons 
proces omtrent een verbeterslag in de informatievoorziening. 
 
De communicatie richting ouders vanuit de groepen en over school is reeds een speerpunt. 
Eén van de manieren om u structureel te informeren over processen in de school is het 
sturen van thema-nieuwsbrieven. We willen u een inkijkje geven in processen in onze 
school, bijvoorbeeld hoe de zoektocht naar een nieuwe methode verloopt en wat daar 
allemaal bij komt kijken.  
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Bruna actie - Spaar mee voor de schoolbieb 
 
Onze school mocht voor € 221,- gratis boeken uitzoeken bij Bruna !!!  

 
In een vorige 
nieuwsbrief heb ik u 
geïnformeerd over 
de actie van Bruna. 
Ik heb u toen 
gevraagd om de 
bonnen van uw 
aankopen tijdens de 
Kinderboekenweek 
in te leveren op 
school.  
We willen u hartelijk 
bedanken, want wat 
waren we blij met 
het totaalbedrag!!  
 
 

Op deze twee foto’s ziet u de boektitels en de omslagen. Prentenboeken, informatieve en 
avontuurlijke verhalen, voorleesboeken en rekenprentenboeken.  
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‘Uitdaging’ / activiteit voor in de voorjaarsvakantie 
Ronald de Moor, onze algemeen directeur, heeft de kinderen uitgedaagd om een mooi werkje van 
zoutdeeg te maken en hem hier een foto van te mailen zodat hij een collage kan ophangen in zijn 
kantoor. Zijn mail heb ik u op vrijdag 29 januari gestuurd. Bij deze een kleine herinnering hieraan. 
U vindt hier twee foto’s van creaties met het zoutdeeg waar voedingskleurstoffen voor gebruikt zijn. 

 
Ludieke oplossing vanuit groep 5 
In groep 5 ontstond een gesprek over het coronavirus en de richtlijnen die er gelden. Op een heel 
natuurlijk manier droegen zij oplossingen aan om op een ludieke wijze elkaar, ouders/verzorgers en 
andere volwassenen die langs onze school komen aan de richtlijnen te blijven herinneren. Na de 
vakantie krijgen deze borden (bij droog weer) een mooi plekje langs de hekken van het grote plein en 
het kleuterplein. Kinderen op de foto’s zijn de schilders, maar de hele klas heeft eraan bijgedragen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 
 

 


