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Nieuwsberichten van Kindcentrum de Spelevaert van week 15-03-2021

Beste ouders/verzorgers van kinderen van kindcentrum de Spelevaert,

Terugblik
rapportavonden
Op 10 en 11 maart waren er
rapportavonden. Opnieuw online en deze
keer gingen de 10-minutengesprekken
beter dan de eerste keer. Gelukkig maar!
Het was fijn om iedereen weer eens
gesproken te hebben. We hopen wel dat we
het in de toekomst op de “oude” manier
kunnen doen!

Inspectiebezoek
Vorig week is de onderwijsinspectie op
bezoek geweest. Online, dat wel. Het was
een fijn en positief gesprek. Onze
PowerPoint met een impressie van de
school is goed ontvangen. Vooral de
doelenwanden in de klassen, met name die
over gedrag en mindset, kregen veel
waardering. Volgens de inspectie zijn we
op de goede weg met ons onderwijs en
kunnen we verder op de weg die we zijn
ingeslagen. Erg goed nieuws dus!
Vooralsnog heeft de inspectie nog geen
beoordeling gegeven omdat het Coronatijd
is. Daar komt bij dat zij op dit moment
vooral de rol van gesprekspartner
vervullen. Zo kunnen zij de scholen
steunen in hun ontwikkeling.

Vacture groep 8
Het is helaas nog niet gelukt iemand aan te
nemen om meester Wouter op te volgen.
Daarom is besloten om intern wat te
schuiven.
Deze verschuiving zal in ieder geval
tot de zomervakantie zijn.
Ouders/verzorgers van betrokken
groepen hebben hierover inmiddels
een mail ontvangen.
Juf Willy en juf Rory gaan samen groep 8
bemannen. Ze gaan er alles aan doen om er
een leuke tijd van te maken.

Juf Maretti
De meeste van jullie hebben vast gezien
dat de buik van juf Maretti groeit en groeit.
Sinds afgelopen vrijdag is zij daarom met
zwangerschapsverlof. De kinderen van
groep 3a hadden voor een leuke middag
gezorgd. Juf Maretti is ontzettend in de
watten gelegd, zo leuk!
Een fijne verloftijd, juf!

Lustrumweek
Samen met de VOS is besproken en besloten dat het Lustrum, in de week van 25 mei 2021
wel wordt gevierd, tenzij er een nieuwe lockdown is. Vooralsnog proberen we de
Lustrumweek zo Corona-proof in te vullen.

Peuterochtend op 21-4-21
Op woensdag 21 april staat er weer een
peuterochtend gepland. Broertjes en zusjes,
maar ook kinderen van buitenaf zijn
welkom. Ze zullen dan een uurtje met juf
Emlily of meester Demy meemaken hoe
het op de basisschool gaat.
U kunt uw kind hiervoor opgeven bij Juf
Irma, juf Emily of meester Demy.
Als Corona roet in het eten gooit en de
peuterochtend hierdoor niet kan doorgaan,
wordt u hiervan tijdig op de hoogte
gesteld.

Belangrijke data:
16 maart:
17 maart:

MR-vergadering
Peuterochtend en groep 1 t/m 4 zijn vrij!

Let op: Op woensdag 31 maart is er een studiedag. Alle kinderen zijn dan vrij!

