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Gelijkwaardigheid, Vrijheid,
Ontmoeting!
De Toonladder heeft als openbare school als
uitgangspunt: “Iedereen is welkom….”.
Een mooi motto; het biedt kinderen de
mogelijkheid om zo’n 8 jaar lang kennis te
maken, samen te werken en samen te spelen
met kinderen met een diversiteit aan
achtergronden. Dat kan zijn: een speciale
thuissituatie, een andere culturele of religieuze
achtergrond etc. Door met elkaar op te trekken,
nieuwsgierig naar elkaar te zijn én respect te
tonen voor andere ideeën en levenswijzen,
bereiden we de kinderen voor op deelname aan
een multiculturele maatschappij.
Niet toevallig dat de nieuwe slogan luidt:
“Openbaar onderwijs…waar verhalen samen
komen!”
Misschien heeft het bovenstaande je juist doen
besluiten om je kind bij ons op school aan te
melden of was De Toonladder voor jou “….net
dat toontje hoger!”
Het openbaar onderwijs heeft nog steeds te
kampen met een negatieve beeldvorming uit
lang vervlogen tijden. Een beeldvorming die
allang niet meer opgaat voor hoe het openbaar
onderwijs zich nu manifesteert; het bieden van
goed onderwijs in een omgeving waar iedereen
welkom is en waar je vele kanten van het leven
leert kennen én hiermee leert omgaan!
Om de uitgangspunten van het openbaar
onderwijs goed onder de aandacht te brengen,
is er ieder jaar in maart de week van het
Openbaar Onderwijs.
Dit jaar staat deze week in het kader van de
vernieuwde kernwaarden; dit alles onder het
motto “waar verhalen samen komen”.
Normaal gesproken houden we in die week een
open huis, zodat de buitenwereld onze school
kan leren kennen. Helaas, ook dit jaar kan deze
dag niet georganiseerd worden.
Toch willen we deze week niet zomaar voorbij
laten gaan. Stichting Robijn heeft daarom een
flyer gemaakt, met aan de ene zijde informatie
over de vernieuwde kernwaarden en aan de
andere zijde een bordspel om samen met je kind
te spelen. In dit spel zijn alle (nieuwe)
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kernwaarden vertaald naar de dagelijkse
praktijk.
De flyer komt dinsdag 23 maart met de oudste
mee naar huis.
Mocht je iemand in je omgeving kennen die nog
op zoek is naar een basisschool voor hun kind,
overhandig hen dan een flyer; we hebben er
voldoende op voorraad. Wellicht helpt dit om
die ouders in ieder geval nieuwsgierig naar onze
school te maken.
Maar ook jullie eigen ervaringen met onze
school kunnen ouders van een potentiële
leerling over de streep trekken om te kiezen
voor het openbaar onderwijs!
Ze zijn in ieder geval van harte welkom!!
Bob Koopman

Ander Nieuws……
Corona en school
We zaten er natuurlijk niet op te wachten, maar
helaas is één van onze groepen inmiddels
verplicht in quarantaine gegaan. Niet echt reden
voor een feestje…..
Binnen het begeleidend team is iemand positief
getest en in dat geval treden de maatregelen
vanuit de GGD in; de groep waarin de besmette
persoon heeft gewerkt dient in thuisquarantaine
te gaan; kinderen én leerkrachten. Deze
maatregel geldt voor 5 dagen. Op de 5e dag kan
er een test worden afgenomen bij de kinderen
en leerkrachten. Als deze negatief uitvalt, dan
mogen deze personen naar school komen. Als er
géén test wordt afgenomen, dan wordt de
thuisquarantaine verlengd met 5 dagen. Na de
10e dag mag men dan dus weer naar school
komen, mits er natuurlijk geen klachten zijn.

Een heel ingrijpende situatie dus, voor kinderen,
ouders en teamleden. Het spreekt voor zich dat
wij hier op school ernstig alert zijn op kinderen
die tóch met verkoudheidsklachten naar school
komen. Hoe hard dit ook klinkt; we sturen ze
terug naar huis. Niet omdat wij dat zo graag
willen, maar vooral om situaties als hierboven te
voorkomen. Wij gaan ervan uit dat jullie hieraan
je volledige medewerking zullen verlenen.
Voorkomen kunnen we het uiteindelijk niet,
maar alles wat we met elkaar tegen kunnen
houden is meegenomen!
Tip: gezien de onvoorspelbaarheid van het
coronavirus is het verstandig om vast uit te
kijken naar opvang mocht je kind ineens thuis
moeten blijven.

Corona en de kalender
Voor de maand april is het schoolvoetbaltoernooi geschrapt. Ook het uitgebreid opzetten
van de Koningsspelen op 23 april zal geen
doorgang vinden. We kijken nog naar een leuke
invulling in de groep voor deze dag.
Heel voorzichtig kijken we al naar de drie laatste
schoolmaanden. Wellicht bieden deze iets meer
perspectief, maar voorlopig blijft dat nog
even….toekomstmuziek!
En dan nu…de app
Ja, als het goed is heb je deze al op je telefoon
geïnstalleerd. Belangrijk, omdat hierop de
belangrijkste zaken (zowel van de school als
vanuit de groep van je kind) zullen worden
doorgegeven. Per gezin is er één inlogcode
beschikbaar. Deze kan door meerdere personen
gehanteerd worden. Heb je nog geen inlogcode
ontvangen, vraag er dan even naar bij je
(ex)partner.
We zijn natuurlijk nog in de opstartfase, maar
we zien al dat de app veelvuldig gebruikt wordt.
Goed om dit te zien; we hebben er lang genoeg
naar uitgekeken!
Ziekmeldingen kunnen nu ook via de app. De
melding komt dan direct op school aan en zo
hoef je niet nog eens de school te bellen.
Vergeet
niet
bij
de
toelichting
de
ziekteverschijnselen te vermelden! Zeker nú is
dat erg belangrijk!
Om niet teveel berichtjes binnen te krijgen, kan
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je via de instellingen aanvinken van welke
groep(en) je berichten wilt ontvangen.
Bij de titel van het bericht staat het nummer van
de groep vermeld.
Algemene schoolberichten krijg je automatisch
binnen; deze zijn gemerkt met de letters AB
(algemeen bericht).

.
Welk bericht op welke wijze….
Met de langverwachte introductie van de
schoolapp gaan we ook kijken welke berichten
op welke wijze naar jullie verstuurd zullen gaan
worden. Dat is nog iets wat in de praktijk verder
uitgewerkt gaat worden. Voor nu is het
voorlopig:
• De app voor snelle berichtjes vanuit
school en de groep gericht voor dagelijks
gebruik
• De schoolmail voor uitgebreidere
(groeps)informatie of persoonlijk contact
leerkracht / ouders
• De Nieuwsbrief voor meer uitgebreide
achtergrondinformatie over zaken die op
school spelen
Agenda
Studiedag team 1
Op maandag 22 maart is er geen school. Op
die dag heeft het team een studiedag.
Tijdens deze bijeenkomst gaan we de
schoolresultaten bekijken van de afgenomen
Cito-toetsen. Vervolgens gaan de leerkrachten
aan de gang met de lesinhouden en planning
voor de komende periode.

Rapporten
Door de schoolsluiting is de uitgifte van het
eerste rapport voor de groepen 3 t/m 7
vertraagd. Op dit moment worden de gegevens

van de Cito-resultaten ingevoerd en kan het
rapport van je kind verder ingevuld worden.
Dit zal vervolgens op vrijdag 26 maart aan je
kind meegegeven worden. In de week van 29
maart volgen dan de 10-minuten gesprekken.
Deze zullen digitaal gevoerd gaan worden.

Laat nog één keer zien wat je kan….
Die kreet krijgen de kinderen van groep 8 te
horen aan het begin van de ochtend van
dinsdag 20 april. Dan start de Cito-Eindtoets.
Hierin kunnen de kinderen nog één keer laten
zien dat het VO-advies dat zij hebben gekregen
ook de juiste is!

En dan is het weer vakantie…
Op zaterdag 24 april start de meivakantie.
Deze duurt ook dit jaar twee weken. De eerste
schooldag ná de vakantie valt op maandag 10
mei.

Is je fiets oké?
Dat gaan we maandag 29 maart controleren
bij kinderen van groep 7. Een week later
stappen zij op de fiets voor hun verkeersexamen
en dat kan alleen op een goedgekeurde fiets. De
groep blijft die dag in hogere fietssferen: als
opwarmer naar het praktijkexamen storten zij
zich vandaag ook nog eens op de theorie van de
verkeersregels.
Studiedag team 2
Op dinsdag 6 april (de dinsdag ná Pasen) is er
een studiedag voor het team. Ook dan is de
school gesloten.
Op de fiets!
Dat gaat groep 7 doen op woensdag 7 april.
Vooraf hebben zij hun verkeerskennis al
bewezen tijdens het theoretisch examen
(maandag 29 maart). Maar nu volgt dan het
echte praktijkwerk!
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8
22
26
28
29

maart 2021
Bijeenkomst MR
STUDIEDAG TEAM, geen school
Week van het Openbaar onderwijs
Rapport groep 3 t/m 7 mee
Ingang zomertijd!
Theoretisch verkeersexamen groep 7
Week van de rapportgesprekken
april 2021

2
t/m
5
6
7
20
t/m
22
24
t/m
9

Paasweekend
STUDIEDAG TEAM, geen school
Fietsexamen groep 7
Cito-eindtoets groep 8
Meivakantie

Tenslotte……
Dit was het dan weer voor deze maand. Hou de
app in de gaten; daar zullen tussentijds
berichten vanuit school en de groep van je kind
worden verstuurd. Zo blijf je goed van al het
reilen en zeilen op school op de hoogte.
Wat de Nieuwsbrief betreft: graag tot de
volgende maand!
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