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Ouderbericht april 2021 

 
 

Geachte ouders/verzorgers, 

 

Vandaag ontvangt u weer een bericht vanuit de school. In dit bericht o.a. aandacht voor een 

enquête over de verkeerssituatie rond de Campus, aandacht voor Nationaal Programma 

Onderwijs en het rapport. 

Koningsspelen 

Komende maandag hopen we de Koningsspelen te houden. Een belangrijk onderdeel is de 

sponsorloop ten behoeve  van de actie van de World Servants. Daarover heeft u de informatie 

en de sponsorkaart inmiddels via de kinderen ontvangen. We hopen op een geslaagde dag met 

een goede opbrengst voor de World Servants. 

Zoals eerder gemeld, zijn de kinderen eerder vrij, namelijk groep 1-4 om 12 uur en 5-8 om 

12:10 uur vrij. 

Activiteiten na de meivakantie 

Op dit moment denken we na over de mogelijkheden om na de meivakantie (afsluitende) 

activiteiten te plannen. (bijvoorbeeld schoolreis, kamp, musical) Wat is er mogelijk? Wat kunnen 

we organiseren? We gaan ons best doen om, binnen de dan geldende maatregelen, de 

kinderen goede en verantwoorde activiteiten te laten doen. We denken er nu over na en 

informeren u na de meivakantie over de uitkomsten. 

We kunnen al wel melden dat groep 6 van juf gaat meedoen aan de actie ‘wandelen voor 

water’. Deze activiteit vindt plaats op 20 mei a.s. Nadere info volgt in de komende week. 

Verkeerssituatie rond de Campus 

Van verschillende kanten is bij de gemeente Dantumadiel aandacht gevraagd voor de 

verkeerssituatie rond de Campus. We hebben een gesprek gevoerd met Veilig Verkeer 

Nederland en de gemeente over de situatie. Partijen stellen het op prijs om meer gegevens te 

verzamelen om te kijken wat er evt. nog verbeterd kan of moet worden aan de verkeerssituatie. 

Daarvoor vragen we uw medewerking. Wilt u de enquête via onderstaande link invullen?  

https://nl.surveymonkey.com/r/VSOOuderEnKindEnqueteCampusDamwald 

De enquête staat open tot en met vrijdag 30 april a.s. Na deze datum worden de resultaten 

geanalyseerd en bespreken we de uitkomsten met Stichting Campus, gemeente en VVN.  

Los van de enquête heb ik de vraag of er ook ouders bereid zijn de rol van verkeersouder op 

zich te nemen. Deze rol houdt in dat u gesprekspartner bent vanuit de ouders voor activiteiten 

vanuit de school rond verkeerszaken. Het gaat dan met name om het organiseren van 

activiteiten. Mocht u hier belangstelling voor hebben, dan kunt u een mail sturen aan 

m.boersma@pcbodantumadiel.nl 
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Wisselen van schoenen 

Vóór de meivakantie gaan alle binnenschoenen mee naar huis. Zou u in de meivakantie willen 

kijken of de schoenen nog passen? We verwachten dan  na de meivakantie dat iedereen weer 

passende schoenen mee heeft.. 

Rapport 

In de afgelopen periode heeft u het rapport van uw kind meegekregen. Er zijn gesprekken 

gevoerd met u over de vorderingen. Het mag duidelijk zijn dat dit rapport wat minder 

uitgebreid was dan gebruikelijk. Dit heeft alles te maken met de (hopelijk bijna) achter ons 

liggende periode van lock downs e.d. De rapportwerkgroep is bezig met de volgende stap en 

dat is de uitwerking van het vervolg en dus nieuwe rapport voor de Sprankeling. In de laatste 

periode van dit schooljaar ontvangt u het tweede rapport. De informatie uit IEP is met u 

gedeeld. Deze resultaten zien we als een ‘0-meting’;  het startpunt van de meting. De volgende 

keer laten we de ontwikkeling zien en daarmee is IEP een vast onderdeel van ons rapport. Op 

dit moment wordt nagedacht over de verdere invulling. We houden u op de hoogte. 

Opbrengstanalyse 

In de afgelopen weken zijn de resultaten van de IEP toetsen geanalyseerd. We kunnen als 

school trots zijn op de resultaten. Op het onderdeel taalverzorging rond of boven het 

gemiddelde gescoord, dit geldt ook voor begrijpend lezen. Uit de resultaten van technisch 

lezen blijkt wel dat het belangrijk is dat kinderen veel lezen (ook thuis). Bij rekenen waren de 

verschillen wat groter. Voor een deel wijten we dit aan het invoeren van de nieuwe 

rekenmethode. Het betekent dat we op dit onderdeel wat extra leertijd inplannen en goed 

kijken naar de afstemming van de cruciale leerdoelen. In alle groepen was het onderdeel sociaal 

emotioneel/sociale veiligheid boven het gemiddelde.  

Wat fijn dat de leerlingen zich veilig voelen; in een veilige school komen leerlingen tot leren!  

NPO 

Zoals u waarschijnlijk heeft gelezen in de media heeft het ministerie van Onderwijs extra 

middelen beschikbaar gesteld om ‘achterstanden t.g.v. Corona’ weg te werken. We vinden de 

term achterstanden erg ongelukkig, maar zijn wel blij met de extra middelen om meer tijd en 

aandacht aan onze leerlingen te kunnen besteden. Hierbij gaat het dan om schoolontwikkeling, 

extra materiaal) Voor het verkrijgen van de middelen moet elke school een plan schrijven. Dit 

plan is gebaseerd op de analyse van de opbrengsten. Het betekent dat we op de Sprankeling 

tijd en middelen ontvangen om onze plannen verder te kunnen uitvoeren. Deze plannen 

worden besproken met de MR.  

Social media 

Onze website wordt wekelijks bijgehouden. Actuele berichten uit de school treft u aan onder 

het kopje nieuws. 

Ook op instagram wordt regelmatig een bericht gepost. We hebben al meer dan 200 volgers. 

 

Contact 

Mocht er iets zijn dat u met me wilt delen dan kunt u me bereiken via de mail: 

m.boersma@pcbodantumadiel.nl 


