Beste Ouders/verzorgers,
Wat moet ik vaak beginnen met: wat een bijzondere weken zijn het geweest. Ook in de media heeft
u het kunnen lezen dat afgelopen weken heel veel leerkrachten thuis hebben gezeten. Dat is bij ons
niet anders. We zijn op momenten over kunnen gaan naar online onderwijs en soms waren er helaas
geen alternatieven beschikbaar. Mijn verwachting is dat nog wel even aan kan houden maar we
hopelijk wel de piek achter de rug hebben.

Kalender
15 februari
16 februari
17 en 18 februari
18 februari
Week van 21 februari
24 februari
25 februari
28 feb-4 maart
Week van 7 maart
7 maart
9 maart

Museumlessen groep 5
Crea groep 7+8
Winterpad groepen 1-2
Rapporten groep 8 mee naar huis
Rapport gesprekken groep 8
Rapporten groep 2 t/m 7 mee naar huis
Carnavalsochtend
School tot 12.15
Carnavals vakantie
Oudergesprekken groep 1-7
Ouderraad
Crea groep 4+5+6

Verschuiven rapporten en gesprekken
Door afgelopen bijzondere periode zijn nog niet bij alle kinderen alle toetsen afgenomen of
verwerkt. Daarom hebben we besloten om de rapporten en daarmee de gesprekken op te schuiven.
Voor de groepen 2 tot en met 7 betekent dit dat op donderdag 24 februari de rapporten mee naar
huis gaan en in de week na de carnavalsvakantie de gesprekken zullen zijn. De afspraken voor de
groepen 8 blijven zoals ze waren.
De gesprekken kunnen worden ingepland vanaf 21 februari voor ouders met meerdere kinderen en
22 februari voor ouders met één kind.

Gezonde school
We zijn trotst dat we wederom het vignet Gezonde School hebben behaald. Werken aan gezondheid
op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere
leefstijl. Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris
klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar
leerlingen. We hebben de themacertificaten:
-

Welbevinden
Bewegen en Sport

-

Voeding

Om door te pakken op het laatste punt. We vinden het geweldig dat er weer getrakteerd mag
worden maar we willen wel aan u vragen om rekening te houden met gezonde traktaties. U kunt
deze zelf Google’n maar geen zakken chips of repen chocola bijvoorbeeld. Dank voor uw
medewerking.

Kindervakantieweek
De inschrijving voor de kindervakantieweek Meerhoven gaat over 3 dagen weer van start. Meer
informatie vindt u op de website www.kvwmeerhoven.nl.
Daarnaast vindt u in de bijlage een oproep voor vrijwilligers voor de kindervakantieweek.

Verlofaanvragen
Alle verlofaanvragen, kort of lang, kunt u via het formulier op de website invullen en versturen naar
het info mailadres van school. De aanvraag zal vanuit daar worden opgepakt en afgehandeld. Zonder
dit officiële formulier kunnen we geen antwoord geven op uw aanvraag. U hoeft dus niet de
aanvraag bij de juf of meester of andere collega’s van school te doen.

Quarantainecheck
Door alle wijzigingen van maatregelen begrijpen we heel goed dat het soms lastig is om bij te
houden wat nu wel en niet moet. Om het voor u gemakkelijk te maken attenderen we u op
Quarantaine Check COVID-19 | Rijksoverheid.nl. U kunt daar stapsgewijs inzien wat de bedoeling is.

Schilderen
Het gebouw is van binnen geschilderd en bijna helemaal af. Het ziet er goed uit en we kunnen er
weer tegenaan. De impact was gelukkig gering en in de kerstvakantie zijn al vele lokalen gedaan. Ook
dank aan de kinderen die de leerkrachten hebben geholpen om de spullen van de muren af en weer
terug te zetten.

Plusklas
Via Parro ontvangt u updates van de groepen van uw kind(eren). Maar ook buiten de eigen groep
worden er zaken georganiseerd zoals de Plusklas. Hierbij een verslag van wat daar zoal gebeurt:
De kinderen van de plusklas van de groepen 7 en 8 hebben de afgelopen periode gewerkt aan het
thema scheikunde. Als afsluiting van het thema hebben de kinderen zelf proefjes uitgezocht en
materialen geregeld voor een eigen Mad Science Show. De show wordt deze week gehouden bij een
aantal kleutergroepen en de Olifanten. Afgelopen maandag waren de Zeepaardjes en de Eendjes aan
de beurt. De kleuters mochten zelf kunstwerken schilderen met onzichtbare inkt die dan toch
zichtbaar werd, ballonnen werden uit het niets opgeblazen, er werden lavalampen gemaakt en
colafonteinen spoten omhoog op het plein. Ook moesten de kleuters proberen een ei kapot te
knijpen, wat echt onmogelijk was, zelfs de juf lukte het niet, maar het bleken stuitereieren te zijn.
Ballonnen bleken een magische aantrekkingskracht te hebben: er bleef peper aan hangen, maar ook
haren van kinderen! En wat eerst een sinaasappel leek te zijn, bleek toch een appel te zijn. De
kinderen hebben erg genoten van de shows!
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