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Activiteit
Heropening van de scholen
Studiedag. Leerlingen vrij.
Voorjaarsvakantie

naast het online lesgeven, zo soepel mogelijk
te laten verlopen.
Activiteiten:
Zoals u kunt begrijpen zitten er nog behoorlijk
wat beperkingen aan activiteiten die in de
jaarkalender staan. Houd daarvoor Social
Schools en deze nieuwsbrief goed in de gaten
de komende tijd.
Rapporten/portfolio’s:
Alle leerlingen krijgen donderdag 18 februari
hun rapport/portfolio mee naar huis.
Heeft u hem nog thuis liggen dan zien we hem
graag zo spoedig mogelijk op school.

Geachte ouders, verzorgers,
Gisteren berichtte ik u over de herstart van
school. We kijken er natuurlijk naar uit om alle
kinderen weer te mogen ontvangen! De
weersvoorspellingen voorspellen enorme
hoeveelheden sneeuw dit weekend. Of het
ook daadwerkelijk zo zal zijn, gaan we
natuurlijk dit weekend zien. Ik wil u wel
adviseren om met de veranderde
weersomstandigheden rekening te houden,
zodat iedereen op tijd van start kan gaan met
de lessen. Mocht uw kind maandag a.s. met
de slee komen (ervan uitgaande dat er een
flink pak sneeuw ligt), blijven de sleeën
uiteraard buiten staan. Voorzie de slee s.v.p.
van de naam van uw kind, zodat de slee ook
weer bij het juiste kind terecht komt.
Met vriendelijke groet,
Leendert Kroes
Directeur
Noodopvang op school:
Nu de scholen weer open gaan is er geen
noodopvang meer op school. Langs deze weg
willen wij alle ouders bedanken die ons hun
werkdagen hebben doorgemaild en met ons
mee hebben gedacht om de noodopvang,

Oudergesprekken groep 1 t/m 7:
In de 2 weken na de voorjaarsvakantie maken
we ruimte om oudergesprekken te voeren. Dit
zijn geen verplichte gesprekken. Die gaan we
inplannen na de Citotoetsen. Maar mocht u
als ouder de behoefte hebben om de
leerkracht te spreken, geven we daar graag de
gelegenheid voor.
Oudergesprekken groep 8:
De leerlingen en ouders van groep 8 hebben
na de voorjaarsvakantie wel verplichte
oudergesprekken. Dit ivm de verwijzing naar
het vervolgonderwijs.
Alle gesprekken zullen online plaatsvinden!
Inschrijven voor de oudergesprekken kan
vanaf maandag 15 februari via Social Schools.
Jarigen:
Aanstaande week zijn er geen jarigen op
school.
De afgelopen tijd zijn er wel flink wat kinderen
jarig geweest. Wil je dit graag nog met de klas
vieren, neem dan even contact op met de
leerkracht van uw kind. Zo kunnen we
verspreid feestjes vieren

