
 

 

 

 

Basisschool en Corona-virus. 
Na de kerstvakantie zijn wij heel enthousiast gestart met fysiek onderwijs, maar al gauw bleek het 
Coronavirus roet in het eten te gooien. In de tweede week hadden wij al drie groepen in 
thuisquarantaine, de betreffende groepen kregen online les. Na de testen bij de GGD ontvingen ook 
veel kinderen helaas een positieve uitslag.  
 
In de afgelopen persconferentie hebben we te horen gekregen dat de quarantainemaatregelen 
versoepeld zijn voor onder andere basisschoolleerlingen. Kinderen hoeven minder snel in 
quarantaine en zijn dus vaker op school. Dit is een fijn gegeven maar de situatie in de klassen is dat 
een groep kinderen fysiek onderwijs volgt en een groep in de online leeromgeving. Dat is soms nog 
best een lastige combinatie om goed onderwijs te geven. Uiteraard doen wij dat zo goed als mogelijk 
en wij willen u dan ook bedankten voor uw complimenten en voor uw begrip de afgelopen periode. 
Tegelijkertijd hebben wij veel waardering voor u en realiseren wij ons heel goed dat er nog veel 
flexibiliteit en organisatietalent wordt gevraagd.  

 
Cito toetsen, rapporten en voortgangsgesprekken. 
Door de thuisquarantaine van veel kinderen hebben wij de M(midden) toetsen van CITO nog niet 
allemaal in alle groepen kunnen afnemen. Wij hebben daarom besloten om hier een week extra de 
tijd voor te nemen. Dit betekent dat het rapport een week later mee naar huis gaat. In plaats van 
vrijdag 11 februari wordt dat vrijdag 18 februari. Daarmee verschuiven de voortgangsgesprekken 
naar de week van 14 t/m 18 februari. U ontvangt hiervoor een uitnodiging via de Parro app. 
Voor kinderen waarbij de CITO toetsen ook in de extra week niet kunnen worden afgenomen, zal in 
overleg met de ouders worden besproken of het voortgangsgesprek dan in de week na de 
voorjaarsvakantie zal plaatsvinden. Wel krijgen alle kinderen 18 februari hun rapport. Toetsen waar 
nog geen resultaat is, zullen open blijven. 

 
Culturele ochtend. 
Op donderdag 10 februari hebben wij bij ons op school weer een culturele ochtend “Het cultuurtje”. 
Deze ochtend staat in het teken van de Olympische spelen. 
Bij het onderdeel dans/muziek leren de kinderen een typische Chinese openingsdans voor de 
winterspelen. 
Het onderdeel “Cultureel erfgoed” gaat over de Olympische spelen vroeger en nu, over symbolen bij 
de Olympische spelen en over Olympia. 
 
Bij het onderdeel “Drama” gaan de kinderen schaatsen. Niet 
echt natuurlijk. In de les wordt aandacht besteed aan 
verschillende vormen van schaatsen en werken in de les toe 
naar een scène rondom een wedstrijd kunstrijden of 
langebaanschaatsen. In de bovenbouw leren ze gebruik te 
maken van slow motion om een bepaald moment uit de 
wedstrijd te benadrukken. 

 
 
 



 

 

Deelname onderzoek “Relatievorming en interactie van kinderen met een Robot”  

Wij zijn benaderd door een oud-leerling van onze school en een student van de Radboud 
Universiteit. Zij zijn bezig, in samenwerking met de Universiteit van Utrecht, om een 
onderzoek te doen naar de relatievorming en interactie van kinderen met een robot.   
 
Aangezien wij enerzijds deze studenten willen helpen met het onderzoek en anderzijds dit 
ook een waardevolle ervaring vinden die ons ook informatie kan geven rondom het werken 
met robots in het onderwijs, willen wij als school met alle groepen meewerken aan dit 
onderzoek.   
 

Dit onderzoek zal plaatsvinden eind februari begin maart. 
U kind krijg dan in de klas een uitleg over Cozmo  
(de robot) en vervolgens kunnen ze samen met de robot 
spelen en creatieve activiteiten doen. Tevens kunnen ze 
individueel nog een spel met de robot spelen en krijgen 
ze er enkele vragen over.  

 
Om de kinderen deel te laten nemen aan dit onderzoek is voor iedere leerling de 
toestemming van zijn/haar ouders nodig. 
Daarom vragen wij u de bijlage bij dit berichtje door te lezen en, indien u akkoord gaat, de 
geïnformeerde toestemming ouders in te vullen, te ondertekenen en uiterlijk 09 februari in 
te leveren bij de leerkracht van uw kind. Uw kind krijgt maandag een papieren versie mee 
naar huis.  
 
Indien u geen toestemming geeft, dan kunt u voorop zetten: “Geen deelname onderzoek” en 
ook dit formulier inleveren bij de leerkracht van uw kind.  
 
Ouders van kinderen die thuis zitten kunnen ook een digitale getekende verklaring mailen 
naar directie@jorisheumen.nl   
 

De persoonsgegevens waarover wordt gesproken in deze verklaring zijn uitsluitend de 
leeftijd en het geslacht van uw kind. Dit zal aan de kinderen worden gevraagd. Als school 
zullen wij geen data delen met het onderzoeksteam.  
 

Heeft u nog vragen, stuurt u dan een mail naar directie@jorisheumen.nl  
 
 
 
Carnaval. 
Natuurlijk vieren wij ook dit jaar Carnaval op school.  
De kinderen mogen op vrijdag 25 februari verkleed 
naar school komen. Deze dag zal er een gezellig 
programma in de klas zijn en zal er natuurlijk ook 
lekker gedanst en gehost worden.  
De kinderen hoeven geen drinken mee te nemen. Dit 
krijgen ze aangeboden met iets lekkers erbij.  
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