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Nieuwsberichten van Kindcentrum de Spelevaert van deze week 15-02-2021 

 

Beste ouders/verzorgers van kindcentrum de Spelevaert, 

 

                                                                                                    

Gekke start van de week  
Zijn we net weer open, komen we voor een andere 

uitdaging te staan…. 

Gisteravond was de berichtgeving over de 

gladheid en ijzel dermate ernstig, dat het bestuur 

aangaf ruimte te geven aan scholen om later te 

laten starten.  

Gezien het feit dat vooral de stoepen en wegen in de wijk sowieso al glad waren, hebben we 

besloten om later te beginnen. Vanmorgen vroeg  waren er al wat teamleden aanwezig. Op dat 

moment was het nog spekglad rondom de school. Hoewel het verder meeviel, zijn we toch blij 

dat we deze beslissing hebben genomen: het heeft waarschijnlijk voorkomen dat er rondom de 

school en in de wijk gevaarlijke situaties ontstonden. In de loop van de ochtend verbeterde de 

veiligheid in de omgeving en  op het schoolplein gelukkig. Nog niet optimaal, maar in ieder 

geval minder gevaarlijk. Het was gemakkelijker om de school te bereiken. 

Ook konden de juffen en meesters wat veiliger op school 

komen en er voor de kinderen zijn. 

 

We begrijpen dat dit ook weer iets van u gevraagd heeft.  

Heel veel dank voor uw flexibiliteit. 

We hopen van harte dat dit de laatste keer is dat we er een 

beroep op moesten doen…. 

 

Alle sneeuw- en ijsdagen zorgden wel ook voor veel plezier! 

 

 

Voorjaarsvakantie 20-02 t/m 28-02 
Volgende week start de voorjaarsvakantie. Het wordt warmer en we hopen dat we een stap 

dichterbij het voorjaar gaan.  

Iedereen alvast een fijne vakantie. We starten weer op maandag 1 maart. 
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Aanpassing rapportavonden  
Zoals al eerder aangegeven: op vrijdag 5 maart zal het eerste rapport 

worden meegegeven.   

De ouderavonden verzetten we  naar 10 en 11 maart. Eerder werd 

aangegeven dat het naar 9 en 11 maart zou worden verplaatst, maar in 

de teamvergadering kwam naar voren dat het wenselijk is dat er een 

woensdag bij zit. Daarom hebben we de datum aangepast. Ze zullen 

plaatsvinden via Teams, dus u hoeft geen oppas te regelen.  

 

 

Inschrijving rapportavonden  
Op dinsdag 2 maart zullen we  de intekenlijsten voor 

de online-rapportavond via de mail toesturen. 

U zult tevens een pushbericht ontvangen dat de lijsten er 

op die dag aankomen.  

Wilt u alstublieft inschrijven voor deze avonden? Het is 

fijn om op deze manier met elkaar in contact te komen 

nu het zo lastig is om elkaar te spreken…. 

 

Letterfeest  
Onze kanjers van groep 3 hebben donderdag feest 

gevierd. 

Het is ongelofelijk knap: ze hebben alle letters 

geleerd! 

Wat is dat snel gegaan, ondanks alle 

Coronaperikelen. 

Gefeliciteerd! Ze deden allerlei letterspelletjes, 

binnen de Coronamaatregelen.  

Een welverdiend feestje!  
 

 

Herhaling: Cito's 

Vanaf het moment dat we weer opengaan, doen we ons best om zo snel mogelijk in kaart te 

brengen waar de focus van ons onderwijs op moet liggen. En gaan we keihard werken om de 

kinderen zoveel mogelijk te leren.  

Er zal ook aandacht besteed worden aan het sociale stuk: iedereen weer lekker in zijn vel en 

een goede sfeer in de groep, dat zal voorop staan.  

 

De Citotoetsen zullen op een later tijdstip dan gepland plaatsvinden. We volgen hierin de 

richtlijnen vanuit het Unicoz-bestuur. We verwachten eind maart de toetsen geanalyseerd te 

hebben. Ze zullen vervolgens naar u toegestuurd worden. Mochten er n.a.v. de Cito’s 

opvallendheden zijn m.b.t. uw kind, dan wordt u door de leerkracht benaderd. 

 



Peuterochtend op 17-03 gaat hopelijk door 
Op woensdag 17-03 staat er weer een peuterochtend gepland op de Spelevaert. 

We hopen zeer dat deze  wel door kan gaan.  

 

Vanaf het moment dat uw zoon/dochter rond de 3 jaar oud is, mag hij/zij komen. 

Juf Emily of meester Demy zullen leuke activiteiten doen met de groep, ouders zijn daarbij ook 

welkom als ze dat willen. 
Mocht uw kind graag willen komen, dan kunt u uw zoon/dochter opgeven bij juf Emily: 

emily.heppener@spelevaert.unicoz.nl Bij juf Irma mag ook: irma.lensen@spelevaert.unicoz.nl 
Kinderen van buitenaf zijn overigens ook welkom. 
Mocht u vrienden, kennissen, buren hebben met een zoon/dochter in die leeftijd, dan kunnen ze zich 

ook opgeven. 
 

Belangrijke data: 
12-02              GEEN RAPPORT 

15/16-02              rapportavonden verzet 

17 t/m 19-02   groepen 1 t/m 4 vrij 

20-02    voorjaarsvakantie  
01-03   Start school    
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