26 februari - nummer 7

Belangrijke data
1 - 12 maart
3 maart
8 maart
15 - 19 maart
26 maart
26 maart
29 maart
31 maart

(maart)

Complimentenweken
Studiedag
MR-vergadering
Week van de lentekriebels
Open podium
nieuwsbrief 8
Crea-ochtend (i.p.v. 17 maart)
schriftelijk verkeersexamen

Algemeen
LEV groep
In de bijlage vindt u een flyer van de LEV groep. We wilden u deze niet onthouden. Let op: De bijeenkomsten
starten al op 4 maart!

Gymlessen
We mogen weer bewegingsonderwijs geven in de gymzaal! Zorgt u ervoor dat uw kind(eren) de juiste
gymspullen bij hebben zodat we ook weer binnen aan de slag kunnen.

Klein maar fijn…

Vakantierooster 2021-2022
Het nieuwe vakantierooster is weer bekend. Inmiddels is dit ook op de website terug te vinden. Hieronder nog
even alle data voor u op een rijtje.

Toetsen en rapporten
Deze week zijn we op school gestart met het afnemen van de eerste leestoetsen. Vanaf komende week zullen
ook de toetsen voor de andere vakken (spelling, rekenen, begrijpend lezen) binnen ons leerlingvolgsysteem
worden afgenomen. Voor ons is de afname van deze toetsen één van de middelen om te bepalen waar de
ontwikkeling van onze leerlingen zich op dit moment bevindt, zodat we ons onderwijsaanbod –waar mogelijkkunnen aanpassen.
Omdat er eerder geen rapport aan de kinderen is gegeven, zullen zij op 1 april een aangepast rapport mee naar
huis krijgen. Naast de onderdelen “Zo ben ik” en “Zo werk ik” zullen er beoordelingen voor de basisvakken
(technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen), de gegevens uit de komende toetsen en een aantal
foto’s in worden opgenomen. We willen uw kind(eren) en u op deze wijze inzage geven in hun ontwikkelingen
en prestaties.
Normaal gesproken hoort er bij een rapport ook een ouderavond. Onze leerkrachten hebben echter onlangs nog
alle ouders gesproken. Daarom hebben we ervoor gekozen geen ouderavond te organiseren. Mochten we
bijzondere zaken constateren m.b.t. de ontwikkeling van uw kind, dan zal de leerkracht uiteraard met u contact
opnemen.

Studiedag 3 maart
Volgende week woensdag (3 maart) is er voor alle leerkrachten van de school een studiedag. Houd u er rekening
mee dat uw kind(eren) die dag vrij zijn!

Door de kinderen:
We zijn blij dat we de kinderen weer mogen lesgeven op onze mooie school in hun vertrouwde omgeving. In de
vorige nieuwsbrief waren er veel creatieve opdrachten van de kinderen terug te vinden. We hebben er nog
meer ontvangen, zijn trots op onze kanjers en vinden het erg leuk om deze met jullie delen.

De werkplek van Mila
Thuisonderwijs
kinderen en ouders vinden het niet fijn omdat ouders werken bij de ambulance Politie en nog veel meer heel
veel kinderen vinden het niet fijn ze zien hun vrienden niet en niet even meer op vakantie of naar opa en
oma of oom of tante of nichtjes en neefjes ik zit bijna elke dag op school maar niet iedereen is op school
kinderen vinden het niet leuk en niemand mag komen maar er zijn heel veel inbraken door die stomme
coronavirus niet iedereen hoeft een prikje dat mag je zelf weten mij lijkt het wel verstandig om een prikje
voor Corona dit was het einden.
schrijver Noëlle

Dit schreef Rosa:

Werkplek van Kyrill

Nieuwsbrief 8 verschijn 26 maart.

Ingezonden activiteiten en mededelingen

