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Geachte ouder(s), verzorger(s),
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief.
Allereerst wensen wij u een heel mooi 2020! Dat het voor iedereen een heel fijn en
spetterend jaar zal worden!
Na alle vieringen breekt er nu weer een periode van meer rust aan.
In januari zullen ook weer de citotoetsen afgenomen worden. Voor groep 4 t/m 8 zijn
dit de toetsen DMT en AVI ( technisch lezen), spelling, rekenen en begrijpend lezen.
In groep 3 wordt de wintersignalering afgenomen en spelling en rekenen.
In groep 2 de toets reken voor kleuters.
Uiteraard zullen de resultaten met u besproken worden tijdens de gesprekken in
februari.
Voortgang schoolorganisatie

Op dit moment zijn we druk bezig met de schoolorganisatie voor volgend schooljaar.
Met elkaar hebben we stappen gemaakt en we hopen dan ook eind januari, begin
februari u te informeren over het besluit.

Sluiten deuren
Op het hoofdgebouw merken we geregeld dat de buitendeuren open blijven staan.
Belangrijk is dat de deuren altijd gesloten worden na het verlaten voor de school. Dit
geldt voor leerkrachten, maar ook voor u als ouder, verzorger. Al vast bedankt daarvoor!

Staking
Zoals u mogelijk al heeft vernomen via de media zullen 30 en 31 januari stakingsdagen
zijn. Wij zijn nog in afwachting van het standpunt van de gezamenlijke besturen hierin.
Maar voor u is het belangrijk om te weten dat de kans erg groot is dat de school dicht zal
zijn en er dus geen school is voor de kinderen op deze twee dagen.
Zodra het duidelijk is hoe we deze dagen precies gaan invullen, zal ik u verder informeren
over deze staking.
Afscheidsmusical groep 8
Het lijkt nog heel ver weg. Maar het schooljaar gaat snel en het afscheid van groep 8
komt al steeds dichterbij. Vanwege de planning hebben we met elkaar afgestemd om de
musical voor de groepen 8 te plannen op vrijdag 10 juli i.p.v. maandag 13 juli. Dan bent u
hiervan al vast op de hoogte.

Ik hoop u voldoende geïnformeerd te hebben
Met vriendelijke groet,
Carin de Koning

Planning:
Januari :
Januari:

Start citotoetsen
Voorleesontbijt groepen 1 /2, datum en informatie hierover volgt nog

Bijlagen:
-Informatie van bibliotheek op school
-Schildercursus voor kinderen

