
 

 

 

 

 

 

Beste ouders/ verzorgers van de Bas, 

Omdat er veel informatie is ontvangt u de Basbrief een week eerder. 

Groep 8 
We zijn zo goed als rond met een oplossing voor de vervanging in groep 8. Volgende week hopen we 

dat er een definitief plan ligt. Het ziet er naar uit dat Ed voorlopig nog ziek is en niet inzetbaar is. 

Aankomende maandag is juf Jane in ieder geval in groep 8.  

De adviesgesprekken VO van groep 8 zullen door juf Marije worden gevoerd. Zij kent de kinderen en 

is bij eerdere gesprekken ook aanwezig geweest. Deze gesprekken zullen plaats vinden op 27 januari 

overdag. Juf Marije is nl. maar een dag per week aanwezig. We vragen u hier alvast rekening mee te 

houden. 

Ik hoop u begin volgende week het definitieve plan te kunnen melden rond groep 8. 

Plusklas 
Juf Yvonne zal vanaf woensdag weer op school zijn. Dit betekent dat er dinsdag nog geen plusklas is. 

Groep 5-6 
In april gaat juf Kim met zwangerschapsverlof. Voor haar in de plaats komt juf Lara. Zij is een zij-

instromer en geeft momenteel les op het voortgezet onderwijs. Vanaf februari is zij al drie dagen in 

groep 5-6 om samen met Kim de kinderen en ons onderwijs te leren kennen en zich in te werken. Zij 

gaat parttime werken op woensdag, donderdag en vrijdag. In februari zal zij zichzelf uitgebreider aan 

u in een Basbrief voorstellen. 

Toetsen 
De Citotoetsen zijn in volle gang. Dit zijn begrijpend lezen, rekenen/wiskunde, spelling en technisch 

lezen. De DMT toets levert de leerkrachten meer waardevolle informatie dan de AVI. Er is in overleg 

met de intern begeleider afgesproken alleen de DMT toets af te nemen. Deze toets bestaat uit 3 

onderdelen. Wanneer het eerste onderdeel niet voldoende resultaat geeft wordt er door getoetst 

met de tweede en derde toetskaart.  

Hiermee nemen we alle door de inspectie in het toetskader verplichte toetsen af.  

Op 7 februari gaan de rapporten mee naar huis. In de week van 10 t/m 14 februari vinden de 

oudergesprekken plaats. Hiervoor ontvangt u nog een uitnodiging. 

Vriendelijke groet, 

Fieke van Olden 
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