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Nieuwsberichten van Kindcentrum de Spelevaert van week 01-03-2021

Beste ouders/verzorgers van kinderen van kindcentrum de Spelevaert,

Uitreiking rapporten
Vrijdag 5 maart krijgen de
kinderen van groep 3 t/m 7
hun rapport mee naar huis. We hebben
geprobeerd een
zo goed en reëel mogelijk beeld weer
te geven. We willen u vragen om het
rapport in relatie tot de lockdown te zien.
Voor de kinderen is het krijgen van een
rapport altijd spannend en deze keer
misschien wel nog spannender.
In deze crisis willen wij de kinderen vooral
meegeven dat we ontzettend trots zijn op
hoe hard ze werken. We vinden het heel
belangrijk dat het rapport ook thuis positief
met het kind wordt doorgenomen.

Rapportavond
Nog even een reminder voor de
rapportavonden. Vanaf nu kunnen de 10minutengesprekken op 10 en/of 11 maart
worden ingepland. Door op de link te
klikken die u van ons per mail toegestuurd
kreeg, komt u bij de intekenlijst. Iedere
groep heeft een eigen link en door daarop
te klikken, kunt u de afspraak maken.
De gesprekken worden niet op school
gehouden maar gaan via teams.

Subsidieregeling:
wegwerken achterstanden
Een deel van de subsidie is ontvangen en
ingezet. We werken er hard aan om de
kinderen zoveel mogelijk te helpen.

Mondkapjes groep 7/8
In de groepen 7 en 8 zijn mondkapjes
verplicht. Helaas worden ze nog wel eens
vergeten, vooral nu met de
weersveranderingen. Bijvoorbeeld als de
dunnere jas weer aan kan en het
mondkapje zit dan nog in de winterjas.
Wilt u erop letten dat ze weer mee naar
school gaan?

Cito’s
De Cito’s die deze en volgende week
worden afgenomen laten ons zien hoe we
het onderwijs nog beter kunnen
afstemmen. Wilt u hier als ouder en/of
verzorgende niet teveel druk opleggen? De
kinderen doen echt hun best!
We verwachten eind maart de toetsen
geanalyseerd te hebben en daarna worden
ze u toegestuurd. Mochten er n.a.v. de
Cito’s opvallendheden zijn m.b.t. uw kind,

Peuterochtend op 17-03

De peuterochtend van woensdag, 17
maart gaat door. In welke hoedanigheid
is nog onzeker maar zodra er meer
bekend is, wordt u vanzelfsprekend op
de hoogte gebracht.

Belangrijke data:
5 maart:
10 en 11 maart:
13 maart:

rapportuitreiking groep 3 t/m 7
Rapportavond online via Teams
Juf Maretti voor het laatst op school. Zij gaat met
zwangerschapsverlof.

