Waayernieuws 12-02-2021
Lopende zaken
De eerste week na de lockdown zit er alweer op. Het was weer even wennen en zeker
omdat er een aantal afspraken bij zijn gekomen m.b.t. Corona.
Gelukkig lopen de zaken op school alweer bijna in de pas met onze normale gang van
zaken en zien we heel blije leerlingen en leerkrachten.

Opening bibliotheek
Inmiddels hebben de meeste leerlingen al even een kijkje genomen in onze vernieuwde
bibliotheek. Komende maandag zullen we deze officieel openen en krijgen de leerlingen
ook per subgroep uitleg hoe de indeling in elkaar zit.

Cito Midden Toetsen en rapport
Komende week en de weken na de voorjaarsvakantie zullen in de groepen 3 t/m 8 de midden cito toetsen worden
afgenomen. Het is voor ons een goed moment om te zien waar onze leerlingen staan en ook wat de invloed is
geweest van de lockdown periode.
De resultaten zullen richtinggevend zijn voor de komende periode tot aan de zomervakantie en daarna.
We willen onze leerlingen graag wel een rapport geven. Daarin zullen we het een en ander aanpassen door de
lockdown, maar ook met u delen hoe de stand van zaken is met betrekking tot de ontwikkeling van uw
zoon/dochter.
We geven het rapport mee op dinsdag 23 maart aanstaande. We zullen op donderdag 25 en dinsdag 30 maart via
de teamsaccounts van de kinderen de rapportgesprekken met u voeren. Vanaf groep 5 nemen de leerlingen daar
ook aan deel (in de middag, planning volgt).
Schoolfruit
Komende week start de levering van het schoolfruit weer. We houden u via klasbord op
de hoogte welk fruit voor welke dag staat gepland.
Om maandag is het koek-dag, omdat de fruitlevering op dinsdag plaatsvindt.

Vragenlijst Lockdown 2
Vanmiddag krijgt u in uw mailbox ook de vragenlijst over het thuisonderwijs tijdens lockdown 2. We willen
hiermee vergelijken hoe de aanpassingen (ten opzichte van lockdown 1) door u thuis zijn ervaren. Zou u deze
voor ons in willen vullen? Indien u meerdere kinderen bij ons op school heeft, dan vult u hem in voor uw
oudste kind. Mocht u dan nog zaken willen aanvullen m.b.t. het thuisonderwijs bij uw andere kinderen dan
kan dat in het opmerkingen vak.
Alvast bedankt voor uw medewerking, het invullen kan tot volgende week vrijdag.
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