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Heerlijke start! 

Eindelijk, eindelijk konden wij allemaal afgelopen dinsdag weer 

naar school. Hoe heerlijk om na 7 lange weken in deze witte 

wereld weer naar school te kunnen gaan om samen met je 

maatjes in je klas te zitten en verhalen van elkaar te kunnen ho-

ren. En hoe fantastisch dat de natuur zo'n mooie feestelijk witte 

loper voor alle kinderen had uitgelegd dinsdag. De goede sfeer 

is voelbaar in de hele school. We wensen alle kinderen een 

voorspoedige en fijne tweede helft van het schooljaar.  

Welkom terug! 

 

 

 

Ouders bedankt! 

Ouders, wij willen jullie allemaal hartelijk danken voor de inzet die 

jullie hebben geleverd tijdens de thuiswerkperiode. Dit is niet voor 

iedereen even makkelijk geweest. Zonder u hadden wij het niet 

gered om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Echt 

heel fijn! 

In het bijzonder willen wij de ouders van Matthijs Hollander (groep 

1/2C) bedanken. Zij hebben afgelopen weken ondersteuning 

geboden bij onze noodopvang. Bedankt namens de school en 

natuurlijk namens alle kinderen die van jullie ondersteuning ge-

bruik hebben kunnen maken! 

 

 

 

Cito-toetsen 

Wij hebben met het team besloten om in de periode van 8 t/m 

26 maart de citotoetsen af te nemen (AVI en DMT kan mogelijk 

in de week ervoor afgenomen worden). De gegevens van deze 

toetsen zullen wij gebruiken om inzicht te krijgen in de nieuwe 

startsituatie van onze leerlingen/groepen. Van daaruit zullen wij 

op de studiedag van 12 maart samen kijken naar de behoefte 

van de leerlingen/groep om vervolgens het aanbod hierop af te 

stemmen. 

Rapporten en 10-minutengesprekken 

Op dit moment zijn wij met het schoolteam in overleg over de 

invulling van de rapporten en de 10-minutengesprekken. Wij vin-

den het belangrijk dat dit passend moet zijn bij de huidige situa-

tie. Leerkrachten hebben tijd nodig om de ontwikkelingen van 

kinderen in kaart te brengen. De verwachting is dat de uitreiking 

van het eerste rapport en de daaropvolgende gesprekken later 

plaats zullen vinden dan in de kalender staat aangegeven. Dit is 

iets om alvast rekening mee te houden. Volgende week zullen 

wij u hier verder over informeren. 

 

Muziekles & opdracht ‘Ik wil taart’ 

U heeft de afgelopen periode samen met uw kind(eren) thuis 

kunnen genieten van de muzieklessen van juf Amber. Wist u dat 

leerlingen van de andere scholen binnen Atlant ook met deze 

muzieklessen mee konden doen? Dit betekent dat er ontzettend 

veel reacties waren op de ‘Ik wil taart’-challenge, meer concur-

rentie dus! Juf Amber kreeg veel mailtjes terug dat de les erg leuk 

gevonden werd en dat het écht een uitdaging was om het on-

der de knie krijgen! Bij Ikina en haar kinderen van basisschool de 

Klipper is dat goed gelukt. Zij heeft met haar ingezonden video 

een heerlijke taart gewonnen.  

 

Op dit moment gaan de muzieklessen op school ook digitaal 

door. Juf Amber hoeft op deze manier niet alle groepen fysiek in 

en de kinderen kunnen evengoed genieten van de nieuwe les-

sen die zij elke week geeft. 

 

 

 

Agenda: 

Maandag 17 februari: leerlingenraad 

Dinsdag 16 februari: medezeggenschapsraad  

Dinsdag 16 t/m donderdag 18 feb: adviesgesprekken groep 8 

Vrijdag 19 feb: studiedag vervalt, normale lesdag! 

Zaterdag 20 t/m zondag 28 feb: voorjaarsvakantie  

 


