
 

Nieuwsbrief nummer 4 
 
Belangrijke data de komende weken:    
   

26 en 28 november Rapportgesprekken 
29 november 2019  Onderwijsdag (kinderen zijn vrij) 
Kerstdiner op school 19 december 2019 
Kerstvakantie 23 december 2019 t/m 3 januari 2020 

 
Onderwijsdag  
Op vrijdag 29 november a.s. wordt de Onderwijsdag gevierd. Op deze dag 
organiseren de schooldirecties van alle basisscholen van Bonaire verschillende 
workshops. Alle leerkrachten van de basisscholen doen hier aan mee. Er wordt deze 
dag dus geen les gegeven en de kinderen zijn vrij. 
 
Verbouwing 
Zoals u wellicht gezien heeft hebben we verschillende dingen geplaatst of vervangen 
in de afgelopen Regatta vakantie. Het lijkt erop dat de nieuwe huisvesting nog even 
op zich laat wachten. Het oude podium is vervangen omdat er sprake was van 
termieten. Daarnaast zijn er paaltjes geplaatst op ons parkeerterrein om de veiligheid 
te bevorderen en de rijrichting duidelijk aan te geven. Op het tweede plein zijn we 
bezig met het creëren van een schaduwplek, het idee is dat hier picknicktafels 
komen te staan zodat de kinderen kunnen chillen in de schaduw. 
 
Nieuws van het personeel 
Het is nog vroeg in het jaar maar we willen u vast op de hoogte brengen van het feit 
dat Vincent en Caroline besloten hebben om volgend schooljaar terug naar 
Nederland te gaan. Uiteraard vinden wij dit erg jammer, maar gelukkig zijn ze er de 
rest van dit schooljaar nog wel. 
 
15 jarig bestaan 
Afgelopen augustus bestond onze school 15 jaar. Wij willen hier tijdens de 
nieuwjaarsborrel op een muzikale manier aandacht aan besteden. Mocht u zelf iets 
met muziek of dans doen en deze avond een kort optreden willen geven dan kunt u 
een email sturen naar: info@bsdepelikaan.com  
Wij kijken nu al uit naar deze feestelijke muzikale nieuwjaarsborrel. 
 
IEP 
Op 14 en 15 oktober hebben wij met de leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 van alle 
scholen  twee studiedagen gehad over de Inzicht in Eigen  Profiel toets. Zoals u weet 
nemen wij dit schooljaar geen Cito meer af maar de IEP. Met deze toets kunnen wij 
nog beter de ontwikkeling van uw kind volgen, zowel cognitief als sociaal emotioneel. 
Het IEP LVS bevat dan ook naast toetsen en meetinstrumenten voor taal en rekenen 
ook meetinstrumenten voor de leeraanpak, de sociaal-emotionele ontwikkeling en 
het creatieve vermogen. IEP noemt dat hoofd, hart én handen: je krijgt een beeld van 
wat je kind weet, maakt, hoe je kind zich voelt. Het IEP LVS geeft de leerling inzicht in 
de behaalde percentages goed op de verschillende onderdelen in de toets. Voor de 
leerling is dit erg concreet, omdat hij gelijk inzicht krijgt in de onderdelen die goed 
gaan en in welke hij zich nog verder kan ontwikkelen. Zo wordt de toets een 
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hulpmiddel om de volgende stap te kunnen zetten in het leerproces en geen 
afrekenmiddel. Voor taal en rekenen worden resultaten vanaf leerjaar 6 uitgedrukt in 
referentieniveaus (1F, 1S en 2F). Deze niveaus worden in alle lagen van het onderwijs 
gebruikt, dus ook op het voortgezet onderwijs. Zo ontstaat er een heldere en 
duidelijke doorgaande lijn. De hart en handen resultaten geven we weer in 
spindiagrammen. Deze bieden de leerling aanknopingspunten om samen met de 
leerkracht en/of ouders, doelgericht te werken aan zijn ontwikkeling. 
De leerlingen maken de IEP toets op een computer, maar er is ook de mogelijkheid 
om het op papier te doen. De toetsvorm mag voor de ontwikkeling van een kind geen 
belemmering zijn. De afnameduur van de toetsen is kort, dat is van belang voor de 
concentratie en motivatie.  De eerste IEP toetsen zullen we afnemen tussen 20 en 31 
januari. In het rapportgesprek van Februari zullen de resultaten met u besproken 
worden.  
Indien er behoefte is aan verdere uitleg willen  wij  een ouderbijeenkomst organiseren 
op 20 november van 19.00 tot 20.00 over de IEP LVS.  Mocht u  hier belangstelling 
voor hebben wilt u zich dan  voor 8 november aanmelden door een mailtje te sturen 
naar info@bsdepelikaan.com 

 Ziekte 
Is uw kind ziek en besluit u om hem / haar thuis te houden, dan worden wij hiervan 
graag vóór 8.00 uur telefonisch of via e-mail op de hoogte gesteld. Het 
telefoonnummer is 717 4301, het e-mailadres info@bsdepelikaan.com. 

Vakantierooster schooljaar 2019-2020 
 

Kerstvakantie 23 december 2019 t/m 3 januari 2020 
Kindercarnaval 17 februari 2020 
Carnavalsvakantie 24 t/m 28 februari 2020 
Paasvakantie 9 april t/m 17 april 2020 
Meivakantie 27 april t/m 1 mei 2020 
Hemelvaart 21 en 22 mei 2020 
2de Pinksterdag 1 juni 2020 
Grote vakantie 3 juli t/m 14 augustus 2020 

 
Studiedagen (alle kinderen vrij) schooljaar 2019-2020 
 

29 november 2019  
14 februari 2020 
15 juni 2020 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Gerald Kolenbrander 
Mieke van Vliet 
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