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Agenda 
 

Ma 8/3 Start Cito M toetsen 

Wo 10/3 Biddag 

Ma 22/3 Start oudergesprekken n.a.v. rapport 1 

Vr 26/3 Nieuwsbrief 

 
Eindelijk 
De laatste nieuwsbrief is al even geleden. In de 
afgelopen periode viel er tussendoor zoveel te melden, 
dat we het idee hadden dat we u al plat mailden en 
heel veel Parro-berichten stuurden. Nu de school weer 
voor een belangrijk deel open is, gaan we stapje voor 

stapje proberen ook andere dingen weer ‘gewoon’ te 
doen. En daar hoort onze nieuwsbrief zeker bij! 
 

Welkom 
In de afgelopen tijd zijn er ook 
kinderen 4 jaar geworden of door 
verhuizing bij ons op school 

gekomen. Voor ouders en voor de 
kinderen is het niet altijd 
gemakkelijk om bij het hek 
afscheid te moeten nemen, maar 
daar wordt als een kanjer mee 

omgegaan! We zien dappere kleuters die stoer met de 
juf mee naar binnen lopen en het heel goed doen. De 
papa’s en mama’s mogen trots op ze zijn!  
Sinds de kerstvakantie zijn Esmee, Elke, Vanity en 
Thijs er in groep 1a bijgekomen. Djex, Layla en Liam 
zijn nieuw in groep 1b. Mustafa en Tofaq zijn verhuisd 
en zitten in groep 7 en groep 2. We wensen alle 
kinderen en de nieuwe ouders een fijne en goede tijd 
op onze school toe! Van harte welkom!! 
 
Al die maatregelen… 
Van diverse kanten krijgen we (soms veel) vragen over 
iets wat ‘toch moet kunnen’. Die vragen snappen we 
op zich heel goed. En als dat het enige was, zou het 
misschien ook wel kunnen. Maar er is heel veel en dat 
kan dan weer niet.  
Ook de school kijkt er reikhalzend naar uit dat alles 
weer wat gemakkelijker gaat. Niet alleen voor onszelf 
(ook ☺), maar vooral voor de kinderen en toch ook 

voor u.  
Zover is het nog niet.  
Er zijn richtlijnen/protocollen opgesteld door het 
RIVM, de PO-raad en met die gegevens in de hand, 
voor de Katwijkse Prohlesscholen. De school voegt 
zich naar die afspraken en zal niet op eigen houtje 
dingen ‘anders’ doen. Wanneer er mogelijkheden tot 
versoepeling komen, juichen we met u mee. Tot het 

zover is, zit er niks anders op dan berusten in de 
huidige situatie. Het glas is half vol! 
 
Wanneer mag je wel/niet naar school? 
Er komen vrijwel dagelijks vragen binnen over wel of 
niet naar school mogen. Als wij het niet zeker weten, 
bellen we met de GGD. Voor de meeste vragen, kunt 
u de antwoorden hieronder vinden. 
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Gisteren stond onderstaand stukje in de Katwijksche 
Post. We zijn dankbaar dat we (nog…) niet tot de 
scholen behoren die dit overkomt. Maar we zijn in de 
afgelopen tijd de dans wel een paar keer net 
ontsprongen. Dit is mede te danken aan heel 
verstandige ouders, die bij twijfel hun kind toch maar 
thuis gelaten hebben! Bedankt ouders!! 

 

 

 
Cito toetsen 
Twee keer per jaar maken de kinderen vanaf groep 3 
Cito-toetsen. De toetsen midden in het schooljaar 
noemen we de M-toetsen, de toetsen aan het eind van 
het schooljaar de E-toetsen. De resultaten van de 
groep op het gebied van lezen en rekenen worden dan 
vergeleken met die van het landelijke gemiddelde en 
er wordt naar de resultaten van de individuele 
kinderen gekeken. Niet wat er ‘gescoord’ wordt, is het 
belangrijkst, maar wel hoeveel kinderen ‘gegroeid’ 
zijn. Dat betekent dat een kind wat geen hoogvlieger 
is, maar veel bijgeleerd heeft, het supergoed gedaan 
heeft!  

De M-toetsen stonden eigenlijk eind januari op de 
planning. Die konden natuurlijk niet doorgaan. 
Daarom zijn ze op alle Prohlesscholen doorgeschoven 
naar volgende week. Net als alle andere kinderen in 
ons land, hebben we een raar jaar achter de rug. Die 
resultaten zullen we dus anders moeten bekijken. Voor 
het gemak en positief ingesteld gaan we er vanuit dat 
we vanaf nu weer lekker aan de slag kunnen. Daarom 
zullen de scholen deze meting als 0-meting hanteren. 
Voor de zomervakantie toetsen we weer en dan 
hebben we de groei van alle kinderen behoorlijk in 
kaart. De term ‘achterstand’ zou verboden moeten 
worden. We zijn er van overtuigd dat heel veel 
kinderen ook in het afgelopen jaar een heleboel 
geleerd hebben. Denk alleen maar aan hun digitale 
vaardigheden (21e Century Skills). Maar het is ook 
logisch dat de ontwikkeling op het gebied van rekenen 
en taal bij een aantal kinderen wat vertraging heeft 
opgelopen.  
We gaan het zien en we houden u op de hoogte. 
 
Veel geld 

Minister Slob heeft veel geld beschikbaar gesteld voor 
scholen om waar nodig een inhaalslag te doen. U heeft 
daar in de pers over kunnen lezen. In de periode tot 
de zomervakantie zullen scholen, dus ook de onze, 
flink moeten analyseren en plannen maken over de 
aanpak. Als dat op orde is, komt er een klein 
kapitaaltje beschikbaar om die plannen te financieren. 

Dat geld moet dan in de komende 2 schooljaren 
uitgegeven worden. Op dit moment is het nog niet 
helemaal duidelijk hoe het allemaal geregeld wordt. Zo 
gauw we dat weten,  gaan we hard aan het werk voor 
uw kinderen! 
 
Biddag 
Woensdag 10 maart is het Biddag. Net als met 
Dankdag kunnen we dat niet gezamenlijk met de 
kinderen vieren. Er is wel een programmaatje bedacht 
wat in elke groep, passend bij de leeftijd, aandacht 
krijgt. Het thema is: 'De biddende bouwer', n.a.v. 
Nehemia 2: 1-20.  We lezen hoe diep de relatie van 
Nehemia met de Heere God is; hoe alles in zijn leven 
om Hem draait. We zien hoe Nehemia bidt en vast, en 
daarnaast een kort schietgebed bidt op het moment 
dat dit nodig is. Als we verder lezen, zien we dat God 
iets doet als Nehemia bidt- en hoe Nehemia kan gaan 

bouwen. Hij vertrouwt op God.  
 

 
 

Rapporten en spreekuren 
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In de week van 22 maart hopen we u het eerste 
rapport van uw kind aan te bieden. En daar willen we 
u graag over spreken. Die gesprekken zullen we via 
Teams gaan voeren. Voor heel wat ouders is dit al 
bekend, omdat we in de afgelopen tijd al heel veel 
Teams-gesprekken hebben gevoerd. Voor andere 
ouders is het nieuw. Tot nog toe zijn al deze 
gesprekken goed gelukt en bleek de techniek te 
werken.  
U krijgt tegen die tijd net als anders een uitnodiging 
om u via Parro in te schrijven. Daarna stuurt de 
leerkracht u via de mail een link waarmee u inlogt. En 
de rest gaat vanzelf. 

 
Tevredenheidsonderzoek 
Eens in de 2 jaar houden scholen een 
tevredenheidsonderzoek onder ouders, de kinderen 
vanaf groep 5 en het team.  
Dat doen we bij de Prohlesscholen met z’n allen 
tegelijk op dezelfde manier. De komende periode zal 
dat onderzoek plaatsvinden.  
Daarom krijgen alle ouders volgende week een link 

toegestuurd. We hopen dat u dit voor ons in wil vullen. 
De uitslag wordt pas als betrouwbaar gezien als een 
groot percentage van de ouders mee heeft gedaan. 
De uitslag wordt online gezet via Scholen op de Kaart 
en we hopen dat u deze (kleine) vragenlijst in wilt 
vullen. Natuurlijk vooral als u best wel tevreden bent 
☺ ☺.  

 
Groen en duurzaam 

Hoewel ons schoolgebouw meer dan 
100 jaar oud is, wordt er ook nagedacht 
over duurzaamheid en wat onze 
bijdrage kan zijn. Als Christelijke school 
zien we daar ook een opdracht liggen. 
De stichting Prohles heeft dit ook op de 

agenda staan en daar financiën voor vrijgemaakt.  
Dit voorjaar zal er gekeken worden of het haalbaar en 
rendabel is om iets met zonnepanelen te doen.  
 
Nog meer groen en duurzaam 
We hebben plannen om de komende jaren flink aan  
de slag te gaan met ons schoolplein. Eigenlijk is het 
gewoon te klein, maar daar kunnen we niet zoveel aan 
veranderen. Maar het is ook redelijk saai en je zou het 
een stenen woestijn kunnen noemen.  
We willen dat buitenspelen een feest is, waar iets te 
ontdekken valt en een plek is, waar veel diverse 
mogelijkheden zijn om te spelen. Of een plek om 
misschien wel af en toe buiten les te krijgen. 
We denken dat we niet de kennis hebben om daar zelf 
goede en haalbare plannen voor te maken. Daarom 
hebben we contact opgenomen met een 
specialistische architect die ons behoedt voor fouten 
en ons helpt om de juiste keuzes te maken.  
We willen dit ook niet alleen doen, maar we gaan 
proberen om een werkgroep in het leven te roepen. 
Inmiddels zijn er al een paar enthousiaste leerkrachten 
die wel in de werkgroep willen. Maar we zoeken ook 3 
ouders die hier de schouders onder willen zetten. We 

denken dat we hier de komende 4 schooljaren aan 
moeten werken. We staan nog helemaal aan het begin 
van het traject. Er zal visie geformuleerd worden. 
Plannen en (on)mogelijkheden gaan bekeken worden, 
fondswerving/sponsoring is heel belangrijk, zijn 
zelfwerkzaamheden mogelijk, communicatie enz.  
Ook willen we kinderen mee laten denken. Via onze 
leerlingenraad gaan we hen betrekken. Het is namelijk 
voor hen bedoeld! 
Wanneer u zin hebt om ons bij dit alles te helpen, laat 
het dan a.u.b. weten. (info.rutgersschool@prohles.nl) 
Dit is een enorm project wat we niet zonder ouders 
kunnen doen. Wilt u er over nadenken? 
 
MR 
Door alle coronaperikelen spreken we elkaar 
nauwelijks meer ‘zomaar’, en dat geldt ook voor de 
ouders en leerkrachten die in de MR zitten. Daarom 
publiceren we hun mailadres nog maar even: 
rutgersschool.mr@gmail.com  
 
Vakanties 2021-2022 

Ze zijn al eens gepubliceerd, maar misschien is het 
handig om ze nog eens te zien. Op de website bleken 
ze nog niet te staan. Inmiddels is dat aangepast. 

 
 
O ja, dat is ook zo… 

Lieve ouders, wilt u hier op blijven 
letten bij het halen/brengen van uw 
kroost? 
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