
 

Betreft: verlengde lockdown tot 9 februari  
 
 
Beste ouder(s)/ verzorger(s),  
 
Wij blijven vooralsnog dicht tot 9 februari. Tot het einde van de lockdown blijven 
wij onderwijzen op afstand. Dagelijks praten we over deze bijzondere onderwijsvorm. Ik merk dat 
zowel onze collega’s, ouders en kinderen elkaar goed weten te vinden in gesprek. We houden elkaar 
in het oog.  
 
Het is belangrijk om elkaar op de hoogte te houden en met elkaar te blijven praten. Zowel op 
didactisch vlak: wat is de inhoud, vorm en werkwijze van het onderwijs op afstand? Als op het gebied 
van welbevinden en betrokkenheid: Hoe gaat het met je? Wat is haalbaar? Vragen die jullie en ons 
dagelijks bezig houden, waar we samen naar kijken en dus samen in (door)ontwikkelen.  
 
Laten we elkaar de komende weken blijven vinden in het gesprek. Door naar elkaar te luisteren, 
elkaar het gevoel te geven dat je gehoord wordt en te denken in mogelijkheden, lopen we samen 
deze marathon uit.  
 
Dat gezegd hebbende, het volgende als aanvulling op mijn mail van 13 januari: 
 
Ophaalmoment groep 3 t/m 8 
Voor de groepen 3 t/m 8 is er wederom een ophaalmoment. Je kunt ervoor kiezen om op maandag 
25 of op dinsdag 26 januari langs te komen tussen 08.30 en 14.00 uur. Dit conform dezelfde 
afspraken als de voorgaande keer.  
De ontwikkelregistratie, (een deel van) het rapportfolio, ligt klaar. Dit zal in de rapportfoliomap zitten 
of op een andere manier worden meegegeven. Het kan zo zijn dat er aanvullend (leer) materiaal 
klaarligt en/of de leerkracht jullie vraagt iets in te leveren. Hierover ontvang je vanuit de leerkracht, 
indien nodig, aanvullende informatie.  
 
Rapportfoliogesprekken 3 t/m 8 
De rapportfoliogesprekken vinden, zoals eerder aangegeven, digitaal plaats. Volgende week 
maandag (25-01) ontvangen jullie per mail het voorbereidingsformulier voor thuis.  
Ook de adviesgesprekken van groep 8 gaan door.  
 
Na het rapportfoliogesprek mag het rapportfolio (of het gedeelte daarvan) bij de eerstvolgende 
mogelijkheid weer mee terug naar school. We maken het rapportfolio compleet en geven het op een 
later te bepalen moment in zijn volledigheid mee naar huis.  
 
Cito midden toetsen 
Deze vinden op een later te bepalen moment plaats.   
 
 
In de hoop jullie op deze wijze van voldoende informatie te hebben voorzien.  
 

Met vriendelijke groet, 

John Smout - Schoolleider – NBS Teteringen 
j.smout@nbsteteringen.nl  •  www.nbsteteringen.nl 
Breeschot 18 - 4847 EW - TETERINGEN •   076 5428294 
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