Nieuwsbrief 4 Schooljaar 2020 – 2021
Welkom
Wij verwelkomen alle nieuwe leerlingen die
gestart zijn op onze school.
‘Samen Groeien naar Geluk’

Bedankjes leerlingen
Alle kinderen hebben een
Kanjer ontvangen, omdat wij
ze echt kanjers vinden. Ze
hebben zich ontzettend goed
aangepast en goed
deelgenomen aan het
onderwijs op afstand!

Onderwijs op afstand
De afgelopen weken hebben wij SAMEN ervoor
gezorgd dat de leerlingen het onderwijs op
afstand konden volgen. Tussentijds hebben we
dit geëvalueerd en waar nodig aangepast. We
danken u voor uw inzet en medewerking. We
zijn trots op alle leerlingen, ouders en
medewerkers die dit SAMEN goed hebben
weten te voltooien!

Bedankjes ouders
Alle gezinsoudsten hebben een
doos Merci ontvangen als
bedankje. Samen staan we
sterk!
Merci!

Leuke reacties
Wij hebben van veel ouders
leuke en lieve reacties mogen
ontvangen op het onderwijs
op afstand. We zijn heel blij
met de reacties die we hebben
gekregen. Deze reacties waren
voor ons een hart onder de
riem. Dank jullie wel hiervoor!

Juf Angelique weer terug
Zoals jullie wellicht hebben vernomen is het verlof van juf Angelique
afgelopen en is zij weer aan het werk in groep 8. Ze heeft meteen
een flitsende start kunnen maken bij het onderwijs op afstand. Wij
wensen haar veel werkplezier

Inspanning en ontspanning
Tijdens het onderwijs op afstand hebben wij zowel veel
inspanning geleverd, als ontspanning. Geregeld kwamen er
beweegactiviteiten voorbij, werd er gedanst, geknutseld en er
werden zelfs proefjes uitgevoerd door MadScience. Ook
hebben we online gymlessen kunnen volgen en heeft IMCbasis online lessen verzorgd. Wij zijn echt blij dat we dit
hebben kunnen realiseren!

Inzet Wesley
Sinds februari is Wesley (wellicht bij jullie al
bekend van Smile) werkzaam bij ons in Unit 1.
Hij is tijdens de ochtenden aanwezig op
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Hij
richt zich tijdens deze tijden op het kindvolgend
meespelen in de hoeken en BOUW!

Herstart onderwijs op school
Sinds maandag 8 februari hebben wij weer
(bijna) alle leerlingen mogen begroeten. We
vinden het ontzettend fijn om iedereen weer te
zien en samen aan de slag te gaan.
In alle groepen wordt er weer keihard gewerkt
en is daarnaast ook ruimte voor een stukje
ontspanning en sociale contacten.

Start nieuwe kleutergroep en LIO
Met ingang van maandag 8 februari zijn juf
Romy en juf Janou een nieuwe kleutergroep
gestart en is juf Eefke haar afstudeerstage
gestart in groep 2-3. Juf Aline zal vanaf 1 maart
met zwangerschapsverlof gaan en dan zal juf
Kimberly op vrijdag werkzaam zijn in groep 2-3.
Tot die tijd ondersteunt juf Danee enkele dagen
in groep 2-3. Ze hebben allemaal een goede
start gemaakt en hebben er zin in!

Minicollege

Crazy Friday
Carnaval hebben
we niet
ongemerkt
voorbij laten
gaan en hebben
we gevierd met
Crazy Friday. We
hebben schitterende creaties van kapsel e.d.
gezien! Prins Levi en Prinses Jill zijn ook dit jaar
prins en prinses Carnaval. Wellicht herkent u ze
nog van vorig jaar?!
Vanuit de Oudervereniging hebben alle
kinderen een traktatie ontvangen, bedankt
hiervoor!

Planning komende periode
De komende periode gaan we hard aan de slag
met de leerlingen om te voorzien in hun
onderwijsbehoeften. We zullen in de derde
week na de voorjaarsvakantie starten met de
afname van de Cito-toetsen. Deze nemen wij af
om de onderwijsbehoeften nog beter te
kunnen afstemmen. We willen u benadrukken
dat deze toetsen niet zijn om te beoordelen!
Tijdens het oudergesprek, dat in april
plaatsvindt, zullen wij de vorderingen en het
afgestemde onderwijsaanbod met u bespreken.
Onze kernwaarde Samen Groeien naar Geluk
staat hierbij voorop.

*Aangepast zonder
ouder
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15 - 19 februari: voorjaarsvakantie
26 februari: rapport 1 mee
5 maart: studiemiddag 12:30 school uit
8 - 26 maart: afname Cito’s
19 maart: rapport 1 inleveren
19 maart: studiemiddag 12:30 school uit
2 april: Paasviering 12:30 school uit
23 april: Koningsspelen 12:30 school uit
26 april: Studiedag (hele dag vrij)
27 april: Koningsdag (hele dag vrij)
12 - 30 april: oudergesprekken
28 - 30 april: themaweek
3 - 14 mei: meivakantie

Wij wensen jullie allemaal een fijne vakantie!
Rust goed uit, blijf gezond en tot 22 februari.

