
 
 
 

Beste ouders, 
Hierbij een korte nieuwsbrief met informatie over de komende periode. 
 

Toetsen en rapportage 
Op dit moment zijn de leerkrachten bezig met het analyseren van de toetsen en het maken van (groeps)plannen 
voor de komende periode tot de volgende toets ronde in juni. Op 31 maart krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 
hun rapportmap mee met daarin de resultaten van de toetsen. Ouders worden met hun kind voor de week erna 
uitgenodigd voor een gesprek via Teams wanneer hiervoor een aanleiding is. Mocht u zelf graag contact willen met 
de leerkracht of zonder uw kind dan kan dat natuurlijk altijd.  
 

Pasen 
De lente komt eraan. En het is bijna Pasen. Op woensdag 31 maart vieren we Pasen met de kinderen. Dit doen we in 
de eigen klas. We eten samen matses rond de viering en er wordt paasbrood getrakteerd. De rest van de ochtend 
staat in het teken van paasactiviteiten.  
 

Studiedag 
Op donderdag 1 april is er een studiedag voor het team. De kinderen zijn die dag vrij. Tijdens deze studiedag gaan we 
onderzoeken hoe we verder willen met de taalmethode en op welke manier we het taalonderwijs kunnen integreren 
in IPC. Mondelinge- en schriftelijke taal kan heel goed samengaan met IPC. Denk bijvoorbeeld aan het leren schrijven 
van een krantenartikel over een gebeurtenis als een vulkaanuitbarsting bij het thema De actieve planeet of het 
schrijven van een betoog. Bij mondelinge taal kun je denken aan leren presenteren of debatteren naar aanleiding 
van een stelling. 
 

Opvolgen thuisblijfregels 
De schoolsluiting ligt alweer enkele weken achter ons. We zijn tevreden over hoe het nu loopt. Tot nu toe hebben 
we nog geen groep in quarantaine hoeven plaatsen. Wel merken we dat er in elke groep wat vaker kinderen afwezig 
zijn vanwege lichte klachten. We zijn er blij mee dat ouders de thuisblijfregels zo zorgvuldig toepassen en zo nodig 
een test laten afnemen. Dat draagt bij aan een gezonde werkplek voor leerlingen en leerkrachten. Hartelijk dank 
daarvoor!  
Voor leerkrachten zijn er inmiddels snel tests beschikbaar op school. 
 

Online open dag 
Woensdag 17 maart was onze jaarlijkse open dag. Dit keer waren er een aantal online activiteiten. Om nieuwe 
ouders een beeld te geven van ons onderwijs is er een filmpje gemaakt. Ga naar 
https://www.paulusschoolhilversum.nl/berichten/virtuele-open-dag om meer te ervaren, te zien en te horen.  
 

Hartelijke groet, mede namens het team, 
 
Edith van Meningen 
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