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_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

De eerste week zit er op. Wat waren wij blij om de kinderen weer te zien! Het was 

een mooie week, die in het teken stond van ontmoeten, maar ook veel sneeuwpret. 

Wij hebben ondanks de maatregelen weer genoten van de kinderen. Hopelijk 

hebben de kinderen dat deze week ook gedaan. 

 

Maatregelen 

We zijn maandag begonnen en merken dat iedereen echt zijn best doet om zich 

aan de maatregelen te houden. Goed om te zien dat we het met elkaar doen! 

Wilt u er wel op letten dat u de juiste tijd en deur gebruikt voor het halen en brengen 

van uw kind(eren). Uiteraard houden wij rekening met broertjes en zusjes, omdat het 

dan lastiger is met tijden aanhouden, maar wij willen u wel vragen de juiste deur te 

gebruiken. En nogmaals het verzoek om op de pleinen en aan de voorkant op de 

Damlaan tijdens het halen en brengen een mondkapje te dragen. 

Wilt u goed de gezondheid van uw kind(eren) in de gaten houden en deze ook met 

lichte klachten niet naar school sturen? Samen houden we het veilig. 

 

Evaluatie thuiswerkperiode 

Enige tijd geleden hebben wij u gevraagd om enkele vragen over ons online 

onderwijs te beantwoorden. Het is fijn om te merken dat de vragenlijsten door veel 

ouders ingevuld zijn. Deze input geeft ons een goed beeld van hoe het online 

onderwijs thuis beleefd is, wat er goed is gegaan en wat er mogelijk anders zou 

kunnen. Wij hebben mooie, waardevolle en bruikbare opmerkingen teruggekregen. 

De leerkrachten hebben eerst de antwoorden per groep geanalyseerd. Een groot 

aantal van de punten kon direct meegenomen worden in het dagelijkse handelen. 

Dat heeft u mogelijk ook gemerkt. In sommige gevallen is er nog verhelderend 

contact geweest tussen de leerkracht en ouder(s). De analyses van de antwoorden 

per groep zijn daarna ook besproken tijdens de bouwvergaderingen. Op die manier 

hebben de leerkrachten een goed beeld van wat er speelt in hun bouw. Door met 

elkaar te delen, maken wij ons onderwijs sterker. Het ophalen van informatie aan de 

hand van een vragenlijst geeft ons handvatten om ons onderwijs af te stemmen op 

de behoeften en verwachtingen. Daarbij geldt wel dat niet alle punten kunnen 

worden meegenomen, omdat er bijvoorbeeld een bewuste keuze aan ten 

grondslag ligt.  

Na deze tweede lockdown hebben wij onze plannen aangepast. Op die manier zijn 

wij voorbereid om in een eventuele volgende periode van online onderwijs, het 

onderwijs weer samen met u vorm te geven. Wij hopen natuurlijk dat wij de plannen 

niet meer in hoeven te zetten. Het is zoveel fijner om de kinderen weer op school te 

hebben.  

 

Rapporten & gesprekken 

Op donderdag 18 februari zullen de rapporten mee gaan, deze beslaan de periode 

van de zomer tot aan de kerstvakantie. De cito uitslagen ontbreken nog, omdat wij 

deze pas na de voorjaarsvakantie af gaan nemen. 

De gesprekken van 4 en 9 maart komen te vervallen en worden verzet naar 

donderdag 25 maart t/m woensdag 31 maart. U krijgt tegen die tijd een uitnodiging 

van ons. Uiteraard vinden de gesprekken online plaats. 

U krijgt bij het rapport een brief waarin wij alles duidelijk en uitgebreid toelichten. 

 

 

 

 

 

 



 

Bedankje ouderraad 

Heeft u ook allemaal het bedankje via 

de ouderraad ontvangen? Want jullie 

als ouders zijn natuurlijk Kanjers, omdat 

jullie, al die tijd, jullie kinderen 

thuisonderwijs hebben gegeven. En 

niet alleen de ouders zijn in het 

zonnetje gezet, ook het team van de 

Morskring is bedankt voor de inzet. 

Ouderraad bedankt voor dit mooie 

gebaar! 

 

Statendijck 

Het project is in volle gang en ze zijn elke dag druk bezig op het bouwterrein. Heeft u 

vragen, klachten of opmerkingen over het project of het bouwterrein stuur dan een 

mail naar katwijk@ouwehandbouw.nl o.v.v. Project Leiden Statendijck. Zij zullen dit 

dan verder afhandelen. 

 

Voor in de agenda februari en maart 

vrijdag 19 februari      - groep 1 t/m 4 roostervrij 

maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari  - voorjaarsvakantie 

vrijdag 12 maart      - groep 1 t/m 4 roostervrij 

donderdag 25 maart t/m woensdag 31 maart  - rapportgesprekken 

       

    

Fijn weekend en tot volgende week! 
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