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Beste ouders, 
Helaas kan het carnavalsfeest op school niet doorgaan zoals we het ieder jaar vieren. Maar omdat we 
blij zijn om weer met z'n allen terug te zijn op school, willen we vrijdag toch een klein feestje vieren, 
in onze eigen bubbel, in de klas. De kinderen mogen met gekke haren, een grappige hoed of verkleed 
naar school komen. Hou het klein, het is niet de bedoeling om jullie op extra kosten te jagen.  
We gaan er een gezellige dag van maken! 
Salaai! 
De carnavalscommissie. 
 

Toelichting bij het rapport en 10-minuten gesprekken 
 
Deze week worden de rapporten meegegeven. Deze rapportage is gebaseerd op de gegevens die we 
hebben verzameld in de periode van augustus 2020 tot december 2020. Tijdens de periode dat de 
school gesloten is geweest, zijn er geen toetsen afgenomen. De middentoetsen van Cito worden na 
de Carnavalsvakantie afgenomen. Wanneer deze resultaten bekend zijn, delen we deze met jullie.  
 
Verder is de school volop in ontwikkeling wat betreft een persoonlijk portfolio van de leerlingen en 
kunt u wijzigingen in het rapport opmerken t.o.v. voorgaande jaren. Gedurende het schooljaar, maar 
ook zeker in de periode dat de school gesloten is, hebben de leerlingen verschillende producten en 
opdrachten gemaakt welke toegevoegd zijn aan het portfolio. Dit portfolio ziet er voor alle leerlingen 
anders uit en het is zeker de moeite om samen met uw kind(eren) een gesprek aan te gaan over de 
producten die hierin zitten.  
 
Via het ouderportaal krijgt u een bericht om in te schrijven voor de 10-minuten gesprekken. 
Ouders/verzorgers met meerdere kinderen krijgen op donderdag 11 februari 2021 gedurende 24 uur 
voorrang op de inschrijving voor de 10-minutengesprekken. Alle andere ouders krijgen op vrijdag 12 
februari 2021 een uitnodiging. Alle gesprekken worden online gevoerd via Microsoft Teams.  

 
 

FEBRUARI  

Donderdag 11 februari  Rapport mee groep 3 t/m 7 

Vrijdag 12 februari Middag vrij vanaf 12.20, of 12.30 of 12.45 uur  

Maandag 15 t/m vrijdag 19 februari Voorjaarsvakantie 

Dinsdag 23 februari Rapportgesprekken (videogesprek) 

Donderdag 25 februari Rapportgesprekken (videogesprek) 

MAART  

Vrijdag 19 maart Kleutervrije vrijdag 

Maandag 22 maart Start Cultuurweek/ Wereldburgerschap 

Woensdag 31 maart Theoretisch verkeersexamen groep 7 

APRIL  

Vrijdag 2 april t/m dinsdag 6 april Paasvakantie 



Instroomgroep 

 
Vanaf april gaan we starten met een instroomgroep. Dit betekent dat de kinderen die vanaf april 4 
jaar worden in deze instroomgroep worden geplaatst. Na de zomervakantie zullen deze kinderen in 
kleine groepjes verdeeld worden over de andere kleutergroepen. Wij hebben hiervoor gekozen omdat 
we kunnen beschikken over extra ruimte in het gebouw wat grenst aan de andere kant van het plein.  
Onze kleutergroepen zijn op dit moment vrij groot, dus het is fijn dat we de instromers kunnen laten 
starten in een kleine groep.  
Juffrouw Eveline en juffrouw Chantal, beiden bekend met de school, zullen deze groep gaan leiden. 
 

Corona update 
 
Bij geen tegenbericht van ons zullen we na de Carnavalsvakantie op dezelfde manier starten als deze 
week. Leest u aub het bericht in het vorige bulletin nog eens door. Er mogen echt geen ouders in de 
school. Kinderen die (neus)verkouden zijn blijven thuis. 
Verkouden leerkrachten mogen immers niet komen werken. We willen geen risico lopen dat we straks 
groepen naar huis moeten sturen. 

 
Sneeuwpret! 
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