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Belangrijke data 

 

Beste ouders/verzorgers,  

Sinds de avondklok worden we dagelijks geconfronteerd met rellen in diverse plaatsen in Nederland. 

Veel mensen zijn ‘Coronamoe’ aan het worden, maar we moeten nog volhouden met elkaar. Dit 

kunnen wij! Laten we hopen dat we snel weer open mogen, maar alles is nog erg onzeker of het ook 

daadwerkelijk gaat lukken om op 8 februari weer open te gaan als school. Laten we vooral hopen op 

gezondheid voor iedereen en zoveel mogelijk relativeren met elkaar. Want uiteindelijk kunnen we nog 

heel veel wel doen. Lekker buiten spelen, onderwijs krijgen (weliswaar op afstand), met 

vriendjes/vriendinnetjes afspreken, boodschappen doen en daarbij contacten onderhouden met de 

vele digitale hulpmiddelen die we tot onze beschikking hebben tegenwoordig. Laten we vooral 

dankbaar zijn voor wat we allemaal nog wel kunnen ook al merken we dat het best pittig is om met de 

kinderen thuis onderwijs te verzorgen. Dat 

realiseren we als onderwijsteam des te meer. 

Schroom ook niet om contact met de leerkracht 

op te nemen als het even niet lukt. We denken 

graag met jullie mee. We zien gelukkig dat het bij 

bijna alle kinderen wel goed gaat en het 

schoolwerk prima wordt opgepakt. Petje af hoor!  

Uiteraard houden we u op de hoogte wanneer 

we weer open mogen. Ik wil iedereen nogmaals 

bedanken en sterkte wensen in deze lastige en 

bijzondere periode.  
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Woensdag 16 december 2020 - vooralsnog 
tot 8 februari 2021 Lockdown - scholen sluiten door coronacrisis 

Dinsdag 9 februari 2021 Nieuwsbrief 10 



Cito middenmeting 

Hoe lang de schoolsluiting nog gaat duren weet helaas niemand. Het 

afnemen van de CITO-toetsen zal daarmee verschuiven. Op advies van 

CITO, bestuur en PO-raad nemen wij geen CITO-toetsen centraal af tijdens 

de Lockdown. CITO zelf geeft aan: “geen zorgen, het afnemen van de 

LVS-toetsen van het middenmeting-moment kan nog tot eind maart”. Wat 

goed is om te weten, is dat CITO een momentopname is. De normering is 

beperkt geldig, maar levert ons wel schoolmetingen op.  

 

Voor de huidige groep 8 leerlingen wordt nu ook nog landelijk besproken hoe met de schooladvisering 

en CITO om te gaan. De schooladviezen worden de komende tijd intern besproken. Als er meer 

informatie over de CITO is, dan deel ik deze met u. 

 
 

Webinar – Help je puber de corona-periode door! 

 
 
Op 04 februari 2021 organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin in samenwerking met 
Tischa Neve een webinar over het ondersteunen van pubers in deze corona-periode. Het is 
bedoeld voor alle ouders met kinderen van 11 tot en met 16 jaar uit Hollands Midden. 

Naast leuk en lief kunnen pubers onvoorspelbaar, onuitstaanbaar en 
emotioneel zijn. Aan jou als ouder om daar zo goed mogelijk op in te 
spelen. Dat valt niet altijd mee. En al helemaal niet nu je puber niet 
naar school gaat en de hele dag in huis is. Bovendien gaat de rek er bij 
onze pubers steeds meer uit nu de coronaperiode al zolang duurt en 
zoveel van ze vraagt. 

Hoe help je je puber? Hoe zorg je voor een goede sfeer in huis? Kinderpsycholoog en 
opvoedkundige Tischa Neve, bekend van TV en verschillende media en auteur van het boek 
‘Pubers zijn leuk!’, geeft je in dit webinar volop inspiratie en tips om de corona-periode samen zo 
goed en relaxt mogelijk door te komen. 

Dit webinar vindt plaats op donderdag 4 februari 2021 van 20.00 tot 21.00 uur. 
 
Aanmelden voor de gratis CJG-webinar Help je puber de corona-periode door kan via 
www.cjgcursus.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 
 

https://www.cjgcursus.nl/
https://www.cjghm.nl/showcourses.asp?web_id=221&cur_id=3449&ForcePreview=cursus
http://www.cjgcursus.nl/
mailto:info@cjgcursus.nl


 
 

Uitnodiging 
Webinar 

 
Help je puber de corona-periode door 
Donderdag 4 februari 2021  
van 20.00 tot 21.30 uur 
Voor ouders van kinderen van 11 tot 16 jaar 
 
Naast leuk en lief kunnen pubers onvoorspelbaar, onuitstaanbaar en emotioneel zijn. Aan jou als ouder 
om daar zo goed mogelijk op in te spelen. Dat valt niet altijd mee. En al helemaal niet nu je puber niet 
naar school gaat en de hele dag in huis is. Bovendien gaat de rek er bij onze pubers steeds meer uit nu 
de coronaperiode al zolang duurt en zoveel van ze vraagt. Hoe help je je puber? Hoe zorg je voor een 
goede sfeer in huis?  
 
Kinderpsycholoog en opvoedkundige Tischa Neve geeft je in dit webinar volop inspiratie.  
Ze bespreekt onder andere de volgende onderwerpen: 

▪ Wat maakt deze tijd zo extra pittig voor pubers? 
▪ Hoe kom je samen de dagen thuis zo goed mogelijk 

door? 
▪ Hoe houd je contact en verbinding en wat kun je doen 

om je puber te helpen in deze pittige tijd? 
▪ Hoe zorg je ervoor dat je puber de maatregelen 

serieus blijft/gaat nemen? 
▪ Hoe maak je samen afspraken en stel je grenzen? 

Het is een online lezing vol eyeopeners, voorbeelden en praktische tips die je direct in de praktijk kunt 
toepassen.  
 
Aanmelden 
Wil meer weten over het ondersteunen van je puber in deze corona-periode? 

Meld je dan gratis aan voor het webinar Help je puber de corona-periode door via www.cjgcursus.nl of 

via deze link.  
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