Waayernieuws 22-01-2021
MC Drive
Komende donderdag (wederom tussen 13.00 uur- 14.00 uur) zullen we weer een
ophaalmoment organiseren om de spullen voor de daaropvolgende week op te halen.
Dit is bedoeld voor de groepen 1 t/m 6, aangezien groep 7/8 scans toegestuurd krijgen
hoeven deze groepen geen spullen op te halen.

Studiedagen
In deze lockdown valt ook onze studiedag van vrijdag 29 januari. Aangezien wij op
deze dag onze schoolresultaten van de Cito M-toets zouden evalueren en plannen
op zouden stellen voor de daaropvolgende periode, is het logisch dat dit nu niet kan.
Deze vrijdag zullen we dan ook gewoon beschouwen als een ‘gewone’ schooldag,
waarin de kinderen de online instructies krijgen én de noodopvang dus ook plaatsvindt.
Over de andere studiedagen en de invulling ervan wordt op een later moment een
besluit genomen.

Citotoetsen midden meting
Normaliter staan de Cito midden toetsen nu op ons jaarrooster. Gezien de lockdown
worden deze uitgesteld totdat wij weer fysiek naar school kunnen.
Voor groep 8 heeft ons bestuur een andere route gekozen, i.v.m. de sluitingsdatum voor
de aanmelding en overdracht naar het voortgezet onderwijs.
Kortgezegd betekent dit dat in de week van 1 februari onze toppers uit groep 8 drie keer
een korte ochtend naar school komen om deze toetsen te maken. Uiteraard met in
achtneming van de benodigde corona-maatregelen.
Nationale voorleesdagen
De nationale voorleesdagen 2021 zijn deze week gestart. We proberen om ook via teams af en toe
voor te lezen aan de kinderen.
Voor thuis zijn er een aantal leuke sites beschikbaar die ook vanuit de bibliotheek aangeraden
worden.
http://wepboek.nl (geanimeerde kinderboeken kijken)
facebook: deleukstekinderboeken (iedere dag een verhaal voorgelezen door een bekende acteur.
www.nationalevoorleesdagen.nl/voorleestips
bibliotheek rivierenland heeft iedere week een nieuwe digitale voorleestas via de site.
We wensen u en onze leerlingen veel leesplezier!
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