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     Van de directie 

Woensdag bereikte ons het vervelende bericht dat een leerling en enkele ouders van onze groep 8 

positief getest zijn op corona. Daardoor moest groep 8 helaas in quarantaine.  U heeft hierover 

bericht van ons ontvangen. Hopelijk keren onze kinderen zodra het kan (na een negatieve test en de 

quarantainedagen) weer snel terug op school. Het virus ligt dus echt om de hoek en heeft onze 

school niet gespaard. Wij kunnen er met zijn allen echter wel wat aan doen door de richtlijnen van 

het RIVM hierin te volgen. Doet u dat alstublieft ook als u uw kinderen komt brengen en ophalen. 

Gebruik van een mondkapje stellen wij zeer op prijs. Wij danken u hier, mede namens de kinderen 

en onze leerkrachten, hartelijk voor. Laten we daarbij hopen dat groep 8 de laatste groep is geweest 

die in quarantaine moest gaan. 

De midden citotoetsen worden de komende week weer afgenomen. Daarbij laten we de kinderen 

ook een formulier invullen in verband met het welbevinden van het kind. Dat vinden we zeer 

belangrijk na de periode van lockdown. U leest er in deze Sterrenflits meer over. 

In deze Sterrenflits vindt u onder andere bericht over de enquête communicatie, het gebruik van 

DigiD bij coronatesten, de tussentijdse toetsen, gym in de Stolp, bericht van het CJG en onze agenda. 

                                                                     

 

 

                Leerlingvolgsysteem en Toetsen 

De komende weken vinden de midden toetsen van CITO plaats. Getoetst wordt op rekenen, 

leesvaardigheid, spelling en begrijpend lezen.  

Daarnaast vullen de leerlingen van groep 3 t/m 8 ook een ik rapport in en wordt er tevens door 

middel van een kindvriendelijke vragenlijst teruggeblikt op de periode van het online lesgebeuren. 

De uitkomsten van al deze input wordt besproken met de leerling in het kind gesprek en in het 

portfolio gesprek met u als ouder. Meer informatie over de exacte data van de portfoliogesprekken 

ontvangt u nog van ons. 

 



 

 

             DigiD bij coronatesten (tip van een ouder) 

Gezien het huidige corona testbeleid worden kinderen in de basisschoolleeftijd nu ook getest bij 
(milde) klachten. 
Het is soms echter omslachtig om voor je kind een test te plannen: de telefonische bereikbaarheid 
van de GGD is vaak beperkt. Ook de terugkoppeling van de uitslag duurt telefonisch wel eens lang. 
Dit proces kun je versnellen door ook voor je kind een DigiD aan te vragen. Zodra je kind een DigiD 
heeft, kun je vanaf de leeftijd van 7 jaar online een test afspraak maken en de testresultaten inzien. 
Daarmee verkort je de wachttijd en heb je eerder duidelijkheid. Het aanvragen van een DigiD neemt 
enige werkdagen in beslag. Je moet dit dus vooraf doen.  
Wij bedanken de betrokken ouder hartelijk voor deze nuttige tip. En uiteraard, nog meer goede tips 
van u zijn van harte welkom. 
 

                                                             

                      

                                                                       

 

                Gym in de Sporthal 

Wij hebben het sein gekregen dat er weer veilig gegymd kan worden in de sporthal in Stolwijk. Dat is 

fijn want onder slechte weersomstandigheden kan de buitengymles niet of moeilijk doorgang 

vinden. Aanstaande maandag willen wij daarmee beginnen. Het gymlesrooster is’ bubbelproof 

‘gemaakt. Onze gymdagen zijn maandag en woensdag. Vergeet u niet de gymkleren mee te geven 

aan uw kind? 

 

 



                                        

 

 Communicatie enquête 

De communicatie enquête is afgesloten. Er is onlangs een rapport van de resultaten gemaakt. Dit 

rapport ligt nu ter verder bestudering bij de directie en het Bureau Scholen met Succes dat tevens 

voor de begeleiding zorgt. Wij danken de betrokken ouders hartelijk voor de invulling van de 

enquête.  

 

 

             Bericht van het CJG   

 

 
Hoe praat ik met mijn jonge puber over liefde? 

 

 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert op woensdag 17 maart 2021 de online 

themabijeenkomst ‘Jonge pubers en liefde’ voor ouders van kinderen van 10 tot en met 12 jaar.  

 

Voor de meeste kinderen begint de puberteit tussen de 10 

en 12 jaar. Vanaf de puberleeftijd gaat verliefdheid een 

serieuzere vorm aannemen. Ze kunnen verliefd worden op 

een idool, hangen hun kamer vol met posters en zwijmelen 

een eind weg. Gevoelens van intimiteit en seksualiteit gaan 

een rol spelen. Je (pre)puber kan met veel vragen daarover 

zitten.  

Ouders spelen een belangrijke rol in de begeleiding van hun kinderen tot seksueel weerbare 

volwassenen. Maar ja, hoe raak je in gesprek met je puber over liefde en seks? Ga je zelf het gesprek 

aan met je puber of wacht je op het moment dat ze zelf met vragen naar je toe komen? Hoe zorg je 

dat je kind weerbaar is en grenzen stelt? Hoe leren ze respectvol met elkaar om te gaan? Tijdens 

deze online themabijeenkomst Jonge pubers en liefde gaan we op deze en nog veel andere vragen 

uitgebreid in.  



 

Jonge pubers en liefde vindt online plaats op woensdag 17 maart 2021 van 19.30 - 21.30 uur. 

Kosten € 5,00 per persoon.  

 

Geïnteresseerd? Aanmelden kan via www.cursus.nl of via deze link. 

 

Meer informatie en aanmelding CJG-cursussen 

Website: www.cjgcursus.nl 

E-mail: info@cjgcursus.nl 

Telefoon:  088 254 23 84 

 @ cjgcursus 

 

                                                        

               

               Agenda 

16 maart: studiedag. De kinderen zijn vrij! 

2 april: Goede Vrijdag  

5 april: 2e Paasdag 

 

https://www.cjgbodegraven-reeuwijk.nl/cursussen/cjg-themabijeenkomst-jonge-pubers-en-liefde---bodegraven/-1/3456/64900
http://www.cjgcursus.nl/
mailto:info@cjgcursus.nl
https://www.facebook.com/pages/CJGcursus/211788175601176
https://twitter.com/cjgcursus

