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Beste ouders en beste kinderen, 

 

Hoe gaat het met jullie? Met ons goed Elhamdoelillah, maar wij blijven jullie erg missen en hopen dat 

6 april inchaAllah de scholen weer open gaan.  

Als het goed is zijn de eerste pakketjes met lesstof aangekomen per post bij alle leerlingen. We 

wensen kinderen en ouders succes hiermee. Vragen stellen als er dingen onduidelijk zijn mag!  

Ondertussen zijn we al weer druk bezig met het maken van lespakketten voor volgende week. U zult 

zowel per post pakketten krijgen als mails krijgen over digitale mogelijkheden via Gynzy. Deze mails 

met informatie krijgt u van de eigen groepsleerkracht van uw kind(eren).  

Op dinsdag 31 april stond de ouderavond gepland voor de kinderen in groep 6 & 7 die de Entreetoets 

gaan maken. Deze ouderavond gaat niet door! 

Op het moment dat we weer mogen lesgeven zullen we met het team kijken wanneer we de 

Entreetoets af kunnen nemen en u op de hoogte houden. Er volgt dan een nieuwe uitnodiging voor 

de bijbehorende ouderavond. 

Gisteren is besloten door minister Slob van Onderwijs dat er dit schooljaar geen Centrale Eindtoets 

wordt afgenomen. Wij vinden dit natuurlijk erg jammer maar snappen dit besluit van de minister. 

De minister geeft daarbij aan dat het eerder gegeven schooladvies leidend is en blijft  voor plaatsing 

op het voortgezet onderwijs.  Er vindt dus geen heroverweging of heradvisering plaats! 

Volgend schooljaar op het Voortgezet Onderwijs zal er extra goed worden gekeken of uw kind wel op 

de juiste opleiding zit.                                                                         

Voor de ouders en kinderen van groep 8: het feit dat de kinderen geen Eindtoets hoeven te maken 

betekent niet dat er niet meer serieus gewerkt hoeft te worden.  

Juist nu is het belangrijk om goed aan het werk te blijven en te zorgen dat er zo min mogelijk 

achterstand wordt opgebouwd. We hopen en verwachten dan ook dat de kinderen en u als ouders 

het verstuurde werk de komende weken serieus blijven nemen en bij vragen contact opnemen met 

meneer Ali. Meneer Ali en juf Anke hebben as dinsdag tussen 11.15 u en 13u een speciaal 

belmoment voor de ouders die hier vragen over hebben 

Wij zijn dagelijks bereikbaar voor het beantwoorden van vragen van u of de leerlingen per mail. Wilt 

u telefonisch contact dan kunt u met de leerkracht per mail een belafspraak inplannen. 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Bestuur en managementteam Salah Eddin El Ayyoubi.  


