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Rapporten
Vandaag zijn de rapporten meegegaan met de kinderen. Volgende week zijn er
de online 10 minutengesprekken, waar jullie je voor hebben kunnen intekenen
via Parro. Mocht dit nog niet gelukt zijn, neem dan contact op met de leerkracht.
Het rapport wordt nu op normaal papier in zwart/wit meegegeven aan de
kinderen. Aan het eind van het schooljaar, bij rapport 2, wordt het op dik papier
in kleur afgedrukt samen met het voorblad. Dit omdat het tweede rapport het
eerste rapport vervangt en dus het definitieve rapport van dit schooljaar is. Het
definitieve rapport kan in de map gedaan worden die jullie als het goed is thuis
hebben liggen. Is dit niet het geval, laat het dan even weten. Dan zorgen we dat
er een map mee gegeven wordt.
De Cito-toetsen zijn dit schooljaar later afgenomen dan gebruikelijk (maart i.p.v.
januari) na een onrustige periode. Hierdoor geven de resultaten een vertekend
beeld; door het thuisonderwijs (waarop iedereen verschillend gereageerd heeft)
en omdat de kinderen langer onderwijs hebben gehad. De normering van nu is
hetzelfde als wanneer de Cito-toetsen in januari waren afgenomen.

Corona update
We hebben tot nu toe geluk gehad en zijn er nog geen besmettingen op school.
Wel zitten er deze week binnen de AWBR heel veel meer groepen in quarantaine
dan vorige week en gaat er zelfs een school dicht. Het komt steeds dichterbij en
het verspreid zich sneller door de Britse variant. Belangrijk dus om waakzaam te
blijven en kinderen met klachten thuis te houden. Als iemand binnen het gezin
koorts of corona gerelateerde klachten heeft, moet iedereen binnen het gezin
thuisblijven totdat de testuitslag van de zieke persoon negatief is.

Ophalen van kinderen
Ik merk dat het bij de voorpoort tijdens het ophalen van de kinderen erg
onrustig is. Ik sta daar meestal alleen en wil de kinderen die nog wachten, graag
bij me houden. Dat lukt alleen als de kinderen die al opgehaald zijn bij degene
die ze ophaalt blijven totdat de broertjes en/of zusjes naar buiten zijn gekomen.
Ook het verzoek dat als je niet meer hoeft te wachten, niet te blijven hangen en
plaats te maken voor andere ouders die hun kinderen komen halen.
Speelafspraakjes kunnen het best vooraf gemaakt worden, zodat er niet op
elkaar gewacht hoeft te worden.
Ik merk dat er veel kinderen rondrennen voor school en daarbij ook de straat op
rennen. Het is natuurlijk rustig voor de school, maar een ongeluk zit in een klein
hoekje en ik moet er niet aan denken. Ook het fietsen en steppen voor de school
is niet handig; buurtbewoners en passanten hebben daardoor weinig ruimte op
de stoep en hebben moeite de school te passeren. Fijn als we daar met z’n allen
iets meer op kunnen letten.
De ouder(s)/verzorger(s) van de kleutergroepen en de groepen 3 mogen het
schoolplein opkomen om hun kinderen op te halen. Het is wel de bedoeling dat
jullie na het ophalen zo snel mogelijk weggaan om ook anderen de ruimte te
geven.

De Koningsspelen
De Koningsspelen die plaats zouden vinden op 23 april komen te vervallen,
omdat de groepen niet gemengd mogen worden en er geen ouders mogen
komen om te helpen. We zijn druk bezig met een alternatief Corona proof
programma op een later moment in het schooljaar.
Meer informatie hierover volgt.

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.

Belangrijke data
Maandag 29 maart

rapportageweek

Vrijdag 2 april

studiedag: leerlingen vrij

Maandag 5 april

2e paasdag: vrij

Dinsdag 6 april

ouderavond 3

Vrijdag 23 april

Koningsspelen: ko

Maandag 26 april

start meivakantie (2 weken)

