Agenda februari en maart

Jarig februari

20 t/m 28
februari
11 maart
14 maart
22 maart
29 en 30 maart
02 april t/m 06
april
06 april

06 februari
07 februari
08 februari
16 februari

Voorjaarsvakantie!!!
MR vergadering 19.30 uur online.
Meester Paul is jarig!
De kleuters zijn vandaag vrij!
Portfoliogesprekken groep 1 - 7.
Paasvakantie
Studiedag. Alle kinderen zijn
vandaag vrij!

17 februari
18 februari
22 februari
23 februari
29 februari
maart
03 maart
05 maart
10 maart
11 maart
16 maart
20 maart
26 maart
29 maart

Isis Ruijmgaart en Nicolai Schill
Storm Rameijer
Bram Kuper en Berkay Reiber
Nathan Knarren, Tieme van den Berg en
Lola de Vries
Floris Hulsebos
Sepp Berents
Anna Pruim
Lisa Buitendijk
Mart Knol
Jaevy Meulhof,
Bram en Simon v/d Berg
Arely van ‘t Zand
Maas Verlind en Selin Khiou
Esmée van den Belt
Amy Blijleven
Steyn Blijleven
Luna Diender, Megan Wezenberg en Torre
van Dijk
Obe van den Berg

Groep 1/2:
Week 06
Week 07
Week 09
Groep 3 t/m 8:
Week 06+07
Week 09+10
Week 11+12

Let niet op wat een ander doet. Dat
kan de juf of meester goed.
Als ik zeg “Stop!”, houd je op.
Zeg niet “Nee”, maar: “Speel je
mee?”

Week 10
Week 11
Week 12

Bedenk je eerst goed, voor je iets doet.
Zoemer? Geen gekwek, meteen op je
plek.
Er is er maar één die praat, zodat alles
beter gaat.
Slaan of schoppen? Daar moet je snel mee
stoppen!
Als ik met een werkje stop, ruim ik alles
netjes op.
Heeft een ander soms verdriet, help hem
dan als je ’t ziet.

IEP LVS afname
In januari en februari namen wij normaliter de tussentijdse Cito-toetsen af. Dit jaar stappen wij over op het IEP
leerlingvolgsysteem. Informatie hierover ontvangt u na de voorjaarsvakantie.
We starten met de afname van de IEP-toetsen vanaf dinsdag 2 maart. Met deze toetsen volgen we de ontwikkeling
van de leerlingen om het onderwijs te optimaliseren. We zien dit als een nulmeting om gericht met de leerlingen
aan de slag te gaan. We toetsen niet om af te rekenen of als beoordeling: nooit, en nu al helemaal niet.
Portfoliogesprekken 29 en 30 maart
Op maandag 29 maart en dinsdag 30 maart staan de portfoliogesprekken gepland voor groep 1 t/m 7. In deze
bijzondere tijd krijgen de portfolio’s een aangepaste inhoud. De gesprekken zijn verplicht en vinden plaats middels
videobellen. Verdere informatie over de gesprekken en het inschrijven via schoolgesprek ontvangt u na de
voorjaarsvakantie.
Sponsorloop, kleutervrije dag en studiedag
Door Corona zijn een aantal geplande activiteiten en studiedagen afgelast of verplaatst. Hieronder een overzicht
van de nieuwe planning:
- woensdag 10 maart: de sponsorloop. Deze komt te vervallen;
- maandag 22 maart: kleutervrije dag. Deze gaat wel door;
- maandag 29 en dinsdag 30 maart: de portfoliogesprekken voor groep 1 t/m 7;
- dinsdag 06 april: de studiedag. Deze gaat wel door.
Handvaardigheid vrijdagmiddag
De workshoprondes en handvaardigheid voor de groepen 5 t/m 8 zijn al een aantal jaren een groot succes. Helaas
moeten wij dit jaar door Corona de vrijdagmiddag anders organiseren. De komende weken werken de leerlingen
niet in gemengde groepen, maar krijgen zij handvaardigheid les van de eigen leerkracht.
Schoolfotograaf
Op donderdag 8 april komen Korinne Alberink en Renate van der Heijden bij ons op school fotograferen. Zij maken
een portret van jullie kinderen zoals ze écht zijn; lief, stoer, eigenwijs of juist een beetje verlegen.
Hierbij enkele tips en opmerkingen zodat alle kinderen er straks goed op staan:
● Alle portretfoto’s worden gemaakt met een licht gemêleerde donkergrijze achtergrond;
● Laat uw kind vooral aantrekken waar hij/zij zich het fijnst in voelt;
● De kinderen mogen hun favoriete pet of andere accessoires meenemen: Indien mogelijk worden meerdere
beelden per kind, mèt en zonder accessoire, gemaakt;
● Voor kinderen is het prettig om een knuffel of iets anders vertrouwds mee te nemen. En daarnaast maakt
de knuffel het op de foto gaan extra gezellig!
Enkele aanpassingen ivm Corona:
● We hanteren de maatregelen van het RIVM en houden zoveel mogelijk afstand;
● We fotograferen uiteraard de broertjes en zusjes die op school zitten. We weten nu nog niet of we
broertjes en zusjes in de school toe kunnen laten die niet bij ons op school zitten. Dat hoort u later.
De broertjes en zusjes die samen op school zitten, fotograferen wij onder schooltijd. Voor broertjes en zusjes die
(nog) niet op school zitten, komt er een inschrijfformulier als we deze optie door laten gaan. Ongeveer een week
van tevoren kunt u zich dan inschrijven op een tijdstip na schooltijd. U ontvangt later verdere informatie.

