
Toelichting bij de maandkalender april 2021 

 
Aanwezigheid Pieter  Aanwezigheid (online) Annie 
Woensdag 7 april  Donderdag 1 april 

Dinsdag 11 april  Dinsdag 6 april 

Donderdag 15 april  Donderdag 15 april 

Maandag 19 april  Dinsdag 20 april 

Woensdag 21 april  Donderdag 29 april 

Dinsdag 27 april 

Donderdag 29 april 

 

Corona en meer 
In de extra nieuwsbrief hebt u kunnen lezen dat de situatie op de scholen van Nije Gaast per dag 

verandert: er zijn overal besmettingen, er zijn geen invalleerkrachten, groepen moeten in quarantaine 

enz. Het brengt allemaal onrust en spanning met zich mee. We missen op school de normale contacten 

met jullie als ouders. 

Het is roeien met de riemen die we hebben en we proberen de regels zo strikt mogelijk op te volgen en 

daardoor gezond te blijven. We zijn blij dat we dat samen met jullie als ouders oppakken en er dus ook 

samen de schouders onder zetten. Dank daarvoor! 

 

Er is nog één aandachtspunt waar we het in de extra nieuwsbrief nog niet over hebben gehad: 

Het zou heel fijn zijn wanneer we met elkaar ook bij het halen en brengen van leerlingen, bij de smalle 

ingang naar het schoolplein, de 1.5m goed in acht nemen. We willen niemand verplichten een 

mondkapje te dragen, maar het gaat wel om ieders veiligheid. Ook om de veiligheid van de bewoners 

aan de smalle toegangsweg naar het plein. Laten we ook daar rekening houden met elkaar! 

 

IEP Eindtoets voor groep 8                                            

In april 2021 maken alle basisschoolleerlingen van 

groep 8 verplicht een eindtoets. Deze verplichting 

staat beschreven in het Toetsbesluit PO. In datzelfde 

toetsbesluit is vastgelegd dat basisscholen de 

mogelijkheid hebben om zelf een eindtoets te kiezen 

die past bij hun onderwijsvisie. Stichting Nije Gaast 

heeft gekozen voor de IEP eindtoets. 

Niet alleen de verplichting van een eindtoets 

basisonderwijs en de keuzevrijheid is nieuw. Ook het 

moment waarop de eindtoets wordt afgenomen is 

veranderd. De eindtoets vindt plaats in april: ná het geven van het schooladvies door de basisschool en 

het aanmelden voor het voortgezet onderwijs. Hierdoor staat het schooladvies dat door de basisschool 

wordt gegeven meer centraal. De eindtoets die de leerlingen in april maken, vormt daarmee een 

tweede, onafhankelijk gegeven naast het schooladvies. 

De IEP Eindtoets van Bureau ICE is door het ministerie van OCW goedgekeurd. De IEP Eindtoets is 

bedoeld om te kijken waar een leerling staat. De eindtoets meet de verplichte vaardigheden lezen, 

taalverzorging en rekenen aan het einde van groep 8. Door de prestaties van de leerling te meten langs 

een onafhankelijke meetlat en niet ten opzichte van zijn medeleerlingen, kan veel beter in kaart 

worden gebracht wat de persoonlijke ontwikkeling van het kind is. 

De IEP Eindtoets wordt afgenomen op dinsdagmorgen 20 april en woensdagmorgen 21 april en 

duurt beide dagdelen maximaal twee uur. Als een leerling ziek is of door omstandigheden niet 



aanwezig kan zijn op de afnamedatum van de eindtoets, dan kan de IEP toets op een later moment 

gemaakt worden.  

Juf Patricia begeleidt groep 8 tijdens de IEP Eindtoets. Voor groep 7 wordt andere opvang geregeld 

zodat hun lessen gewoon kunnen doorgaan. 

 

 

Kauwgom eten tijdens Cito toetsen 
Via Parro hebben we jullie al laten weten dat het kauwgom eten tijdens de Cito toetsen een snoep-

moment dreigde te worden. Het is bewezen dat kauwen tijdens een toets-moment de hersenactiviteit 

stimuleert. Maar in het kader van de Gezonde School en het schoolfruit willen we het kauwen zelf 

beter reguleren.  

Met ingang van de eerstvolgende Cito toetsperiode delen de leerkrachten zelf suikervrije kauwgom 

uit aan leerlingen die dat willen. De leerlingen die graag willen kauwen, kauwen dan allemaal op 

dezelfde kauwgom. Bakjes, doosjes en busjes met verschillende snoep-kauwgom, meegenomen van 

thuis, zijn dan niet meer nodig en de leerkracht heeft de mogelijkheid zelf in de hand te houden op 

welke momenten er mag worden gekauwd.  

 

 

 
 

Goede Vrijdag en Pasen 
Dit jaar valt Goede Vrijdag op 2 april. Daarna volgt het paasweekend tot en met maandag 5 april.  

Alle leerlingen zijn deze dagen vrij.  

 

Koningsspelen 
Op vrijdagmiddag 23 april komt buurtsportcoach Bernard IJdema voor groep 5-8 om op het plein 

diverse sportieve activiteiten te doen. Bernard komt op een ander moment voor groep 1-4. Op dit 

moment is nog niet bekend op welke datum dat zal plaatsvinden. In de eigen groep wordt er ’s 

morgens in ieder geval aandacht besteed aan Koningsdag.  

 
Activiteiten – kan het wel, kan het niet? 
Op het moment van het schrijven van deze nieuwsbrief weten we nog niets over wat wel en wat niet 

kan ten aanzien van het vermengen van groepen en het samenkomen van grote groepen in mei. Helaas 

moeten we daarom onze musical en daaraan gekoppelde feestavond van 29 mei cancelen.  

Het oefenen van een schoolbrede musical start meestal ruim twee maanden voor de uitvoeringsdatum. 

Omdat we dus in maart eigenlijk al hadden moeten beginnen met het instuderen van liedjes, dansjes en 

teksten, zijn we genoodzaakt de musical en feestavond opnieuw door te schuiven naar volgend jaar. 

 

Ook bestaat er onzekerheid over het kamp voor groep 7 en 8. Het kamp staat gepand voor 16-18 juni, 

maar of dat mogelijk is, is nog maar de vraag. We zijn achter de schermen al bezig met het 



voorbereiden van het kamp, maar moeten ook rekening houden met de mogelijkheid dat we moeten 

zoeken een alternatieve invulling van de slotactiviteiten. 

 
Trefwoord 
Week 13 en 14 (29 maart t/m 9 april): Liefhebben 

Inhoud: Geven om iemand, toewijding tonen, tekenen van 

liefde. Blinde liefde, de mantel der liefde, liefde zonder 

grenzen.  

Bijbel: Maria zalft Jezus’ voeten (Johannes 12); Jezus wast 

de voeten van zijn leerlingen, de paasmaaltijd (Johannes 13); 

Judas verraadt Jezus; Petrus verloochent Jezus; Jezus bij 

Hogepriester en Pilatus; Jezus gekruisigd en begraven 

(Johannes 18 en 19); De vrouwen bij het lege graf; Thomas 

(Johannes 20). 

 

Week 15 t/m 17 (12 april t/m 30 april): Sterken 

Inhoud: Oppeppen, bemoedigen, kracht geven, steunen, hoop 

geven. Het positieve naar boven halen. 

Bijbel: Openbaring van Johannes (Openbaring). 

 

 

Vakantierooster 2021-2022 
Het vakantierooster 2021-2022 staat op onze website www.nijegaast.nl/deskutslus. Goed om rekening 

mee te houden bij het boeken van vakanties en familie-weekendjes. 

 

 

 

 

 

 

Alvast noteren 

Maandag 3 mei t/m vrijdag 14 mei  – meivakantie, inclusief   

Bevrijdingsdag en Hemelvaartsdag 

Zondag 9 mei    – Moederdag 

Zondag 23 mei     – Eerste Pinksterdag 

Maandag 24 mei    – Pinkstermaandag – alle lln. Vrij 

Maandag 31 mei   -  Start Cito E toetsing 

              

 
  

 

http://www.nijegaast.nl/deskutslus

