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Corona update
Gelukkig hebben wij nog geen groepen naar huis hoeven te sturen omdat ze in
quarantaine moeten. Wel hebben we te maken met leerkrachten die getest
moeten worden en dus 1 dag afwezig zijn. We proberen dit zoveel mogelijk op te
lossen door het inzetten van ambulante mensen, stagiaires of invallers, maar we
ontkomen er helaas niet aan dat een groep soms thuis moet blijven.
De naschoolse activiteiten gaan ook niet door, omdat we de groepen niet mogen
mengen. Wanneer dit wel weer mag is niet duidelijk.
In de bijlage een brief van de GGD met informatie over het testen van kinderen.

Lentekriebels
Zoals in de vorige nieuwsbrief al aangegeven, is het volgende week de week van
de lentekriebels met als thema: seksuele en genderdiversiteit. Voor meer
informatie kan je op de volgende website terecht:
https://www.seksuelevorming.nl/onderwijssoort/basisonderwijs/week-van-delentekriebels/informatie-voor-ouders

Start van de schooldag
De laatste tijd merken we dat er steeds meer kinderen te laat komen. Dat is
geen fijne start voor zowel de kinderen als de leerkrachten. Willen jullie ervoor
zorgen dat ze op tijd in de klas aanwezig zijn, zodat de leerkracht om 08:30 uur
kan starten met de les. Na 08:30 uur kunnen de kinderen alleen nog maar via de
hoofdingang naar binnen.

Verhuizen
Gaan jullie verhuizen? Op korte of lange termijn? Geef het dan door, zodat we er
rekening mee kunnen houden. Jullie ontvangen dan een uitschrijfformulier dat
wij nodig hebben om de kinderen naar de nieuwe school over te kunnen
schrijven.

MR vergadering
Aanstaande maandagavond is er weer een MR vergadering waar de volgende
onderwerpen besproken zullen worden:
•

Toelichting op het Uitblinkersprogramma door de specialist meer- en
hoogbegaafdheid, Hester Monster.

•

Stand van zaken rondom de Corona maatregelen.

•

Formatie schooljaar 21-22.

•

Subsidie aanvraag Schoolkracht.

•

Kwaliteit van onderwijs.

•

Ontruimingsplan.

•

TSO-enquête: wie en wanneer?

•

Taakverdeling MR.

•

Prioriteiten MR.

De notulen van de vergadering komen op de site te staan zodra deze definitief
gemaakt zijn.

Lente-ontbijt
Het lente-ontbijt van 1 april komt te vervallen, omdat het verplaatste kerstontbijt
nog niet zo lang geleden plaats heeft gevonden of nog moet gebeuren.

Rapportageweek
Vanaf maandag 29 maart vinden de rapportgesprekken plaats. De kinderen
krijgen vrijdag 26 maart hun rapport mee naar huis. Inschrijven voor deze
gesprekken gebeurt via Parro en dat gaat via de leerkracht.

Belangrijke data
Maandag 15 maart

start week van de lentekriebels

Maandag 29 maart

rapportageweek

Vrijdag 2 april

studiedag: leerlingen vrij

Maandag 5 april

2e paasdag: vrij

Vrijdag 23 april

Koningsspelen

Maandag 26 april

start meivakantie (2 weken)

