
Geachte ouders, 
 
Welcome back!  We zijn blij de kinderen weer te zien! 
Graag brengen we twee punten onder uw aandacht: 
 
Afzetten van kinderen: 
Onze complimenten aan de ouders van Cyclus-2  die allemaal de kinderen op de juiste tijd 
brengen! 
 
V.w.b. onze ouders van Cyclus-1: groepen 1 t/m 4:  

De tijd om uw kind af te zetten op school is om 7.30u. 
Als u een kind hebt in Cyclus-2 en u kunt wachten, dan hebben we graag dat het jongste 
kind bij u in de auto blijft wachten. Kan dit niet dan mag het jonger kind ook uitstappen. 
 
Kinderen van Cyclus-1, die geen broer/zus hebben in de hogere groepen mogen niet eerder 
op school afgezet worden. We houden ons aan de afspraken van het Protocol en hebben 
graag dat u dit ook doet. 
Graag ook zelf als ouder uw kind afzetten en gelijk weglopen, zodat andere ouders dan aan 
de beurt kunnen komen. Dit uiteraard  i.v.m. social distancing van ouders onderling. 
 
Vergeten spullen 
Is uw kind een boek, thermosfles of huiswerk thuis vergeten? De komende tijd kunt u dit 
niet naar school brengen na de bel. We hebben veiligheidsmaatregelen waar we ons aan 
moeten houden. 
 
Toetsen 
Of toetsen meetellen of niet voor het rapport: in het onderwijs is het noodzakelijk om 
toetsen te geven om de voortgang van elk kind bij te houden. Op onze school worden de 
komende tijd de toetsen van Alles Telt en Taal actief normaal gegeven. Ook toetsen voor 
Papiamentu, taaloefeningen etc. Net als voorheen behandelen de leerkrachten de leerstof, 
geven ze oefenwerk op als huiswerk en wordt de toets gemaakt. De toetsresultaten worden 
meegegeven aan de klassenleerkracht van de volgende groep, indien een kind overgaat. 
De leerkracht kan ook als huiswerk leerwerk opgeven, dat daarna op school overhoord 
wordt. Ook deze resultaten zullen doorgegeven worden aan de klassenleerkracht van de 
volgende groep. We willen dus uw medewerking vragen om te controleren of het huiswerk 
(maak-en leerwerk) gemaakt wordt. 
 
We danken u bij voorbaat voor alle medewerking! 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
M.F. Halman-Nicolaas, dir 
 

 
 


