
 
 
 
Rapporten 

 
Op 19 maart krijgen leerlingen hun rapporten mee naar huis.  
De laatste drie weken zijn we bezig geweest met de CITO toetsen. Naast de CITO 
toetsen hebben we een verzameling van de methode gebonden toetsen gemaakt. 
Hier volgt een gesprek over. Naast de scores vinden we welbevinden van onze 
leerlingen heel erg belangrijk.  
Elk kind blijft zich ontwikkelen. De doorgaande lijn van alle leerjaren vinden wij 
belangrijk!  
De rapporten zijn een afspiegeling van de ontwikkeling van uw kind. 
 

Rapportgesprekken 
 
Vanaf 22 maart vinden de rapportgesprekken plaats naar aanleiding van de 
rapporten van de leerlingen.  
De gesprekken zijn bedoeld voor de ouders van de leerlingen van groep 1 t/m 7.  
U kunt zich vanaf maandag 15 maart opgeven voor deze rapportgesprekken.   
Vanwege de huidige situatie omtrent het coronavirus zullen de gesprekken deze keer 
online plaatsvinden via Teams. U hoeft hiervoor dus niet naar school te komen. De 
uitnodiging voor het gesprek met daarin de link naar Teams, zult u van de leerkracht 
van uw kind ontvangen.  
 
 

Gymlessen 

 
Vanaf volgende week starten we weer met de gymlessen. Wij gaan gymmen met 
halve groepen. In de bijlage vindt u het aangepaste gymrooster.  
 
 

Mediatheeklessen 

 
Vanaf volgende week starten de groepen 5 en 7 weer met een aantal mediatheek 
lessen. De lessen vinden plaats op de maandag.  
 

 
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief    12-03-2021 



 

Een nieuwe collega op de Peurterschool 

              
Juffrouw Stephanie is sinds februari met zwangerschapsverlof. Wij zijn blij dat we 
een vervangster hebben gevonden. Zij stelt zich even aan u voor.  
 
Lieve collega’s, ouders en kindjes, 
 
Mijn naam is Burcin Atakul. Ik ben 28 jaar en woon in Rijswijk. Ik kom met heel veel 
plezier en enthousiasme als peuter juf werken op CBS de Spiegel. Wegens een 

zwangerschapsverlof zullen jullie mij zien t/m 
mei en misschien nog na de zomervakantie t/m 
de herfstvakantie.  
In 2013 ben ik afgestudeerd als 
onderwijsassistente en in 2017 ben ik begonnen 
met werken als pedagogisch medewerker in de 
kinderopvang. Sinds een jaar werk ik als inval 
om ervaring op te doen op verschillende 
organisaties en mijzelf te ontwikkelen. Ik leer 
heel veel leuke collega’s, kinderen en ouders 
kennen.  
Ik ben dol op kinderen, nieuwe uitdagingen en 
mijn vak. Hierdoor hoop ik ook dat mijn liefde en 
warmte dit zal tonen.  

Laten we er met z’n allen een leuk, gezellig en    leerzaam periode van maken   
 

Gluren in groep 5  
 
 

                  

Groep 5 is thema 5 van taal aan het afronden. Om de doelen van het thema nog een 
keertje te oefenen en herhalen, hebben ze vandaag een loopspel gedaan in het 
speellokaal. In tweetallen moesten ze de antwoorden zoeken op verschillende 
vragen die met het thema te maken hebben. De kinderen hebben heel goed 
samengewerkt en waren heel serieus met de opdracht bezig. Voor herhaling vatbaar! 
 

            
         



         

 

                                         Actie ouders 
 

Aanmelden voor de rapport gesprekken groep 1 t/m 7 
Gisteren en vanochtend heeft u twee belangrijke brieven van ons ontvangen over de 

rapportgesprekken. Leest u deze alstublieft goed door? 

Studiedag op 17 maart 
Op woensdag 17 maart hebben we een studiedag. De leerlingen zijn op die dag vrij. 

Op die dag zullen de leerkrachten hard werken aan de rapporten van hun leerlingen. 

Vrijdag 19 maart krijgen leerlingen hun rapport mee naar huis.  

Leuk om te weten 
Hierbij het laatste bericht om u eraan te herinneren dat wij (B&B Kidscare) 
dinsdagavond 16 maart om 20.00 een online presentatie geven. De 
doelgroep is ouders van kinderen tot groep 4. 
Het doel van de presentatie is om ouders meer inzicht te geven in de 
ontwikkeling van de fijne motoriek en hoe zij dit thuis kunnen 
stimuleren op een leuke speelse manier. 
Naast de fijne motoriek zal ook de ontwikkeling van het schrijven 
besproken worden. 
Hieronder nog even de praktische informatie: 
Voor wie is de presentatie bedoeld? --> Voor ouders met kinderen in de 
leeftijd van 3-7 jaar 
Wanneer? --> Dinsdag 16 maart 
Hoe laat? --> 20.00, als de kleintjes op bed liggen. 
Waar? --> Achter de computer. 
Aanmelden? --> Dit kan via info@benbkidscare.nl 
Wij hopen dat jullie, net als wij, de meerwaarde zien van het goed 
informeren van de ouders en onze presentatie onder de aandacht willen 
brengen. 
Wellicht hoort u in de toekomst vaker van ons als wij online presentatie 
organiseren voor leerkrachten en/of ouders. 
Met vriendelijke groet, 
 
Het team van B&B Kidscare 
 
 



 
 
 

                                           Vrije dagen en vakanties 

 

Data Eerste dag Laatste dag 

Goede vrijdag en Pasen 2 april 2021 5 april 2021 

Meivakantie 26 april 2021 7 mei 2021 

Hemelvaart 13 mei 2021 14 mei 2021 

Pinksteren 24 mei 2021  

Zomervakantie 19 juli 2021 27 augustus 2021 

 

 

De studiedagen waarop alle groepen geen school hebben zijn in 2020-2021 als 

volgt ingepland: 

Woensdag 17 maart 2021 Studiedag 2 Groepen 1 t/m 8 zijn vrij 

Dinsdag 6 april 2021 Studiedag 3 Groepen 1 t/m 8 zijn vrij 

Woensdag 9 juni 2021 Studiedag 4 Groepen 1 t/m 8 zijn vrij 

Vrijdag 25 juni 2021 Studiedag 5 Groepen 1 t/m 8 zijn vrij 

 

Vrije middagen: 

16 juli 2021  In verband met de zomervakantie 

 

 


