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Geachte ouders/verzorgers 
Hierbij ontvangt u de tiende  nieuwsbrief 

van het schooljaar 2020-2021. 

❖  

 
 

❖  

Schoolsluiting 
Basisscholen zijn fysiek gesloten tot en met 
tenminste 7 februari. We hopen van harte 

komende week meer duidelijkheid te krij-
gen hierover. We houden u op de hoogte! 

 
❖  

 

Meetings en instructiefilmpjes 
Er wordt enthousiast meegedaan aan de 

meetings van alle groepen. Ook de instruc-
tiefilmpjes worden goed bekeken. Fijn! De 
meetings gaan via een beveiligde site bin-

nen onze terminal. We willen u ook vragen 
om de privacy van de andere kinderen en 

de leerkrachten te res-
pecteren. We vragen u 

daarom geen filmpjes 
of foto’s van de mee-
tings of filmpjes te 

maken. Alvast bedankt. 
 

Klasbord:  
Wilt u een duimpje geven als het bericht 

gelezen is/of als het filmpje bekeken is? De 
leerkracht kan zo bijhouden wie het bericht 

gelezen heeft. 
 

❖  

Schoolverlaters 
Deze week zijn de schoolverlaters 2e ronde 

besproken met leerkrachten, intern begelei-
der, orthopedagoog en directie. In week 
6/7 zullen de adviesgesprekken zijn.  Bij 

sommige kinderen willen we eerst nog een 
CITO toets afnemen, zij worden in de derde 

ronde besproken. We hopen dat de ko-
mende weken te kunnen doen. De advies-
gesprekken voor de derde ronde zijn in 

week 9/10. 
 

❖  
 
Rapport 

Op 19 februari zou het tweede rapport uit-
gaan. De leerkrachten hebben in deze peri-

ode minder zicht op de ontwikkeling en het 
zou niet reëel zijn om dan nu een rapport te 
schrijven. Als de scholen weer open zijn en 

de kinderen weer even op school zijn, gaan 
we de Cito toetsen afnemen en de ontwik-

kelingsperspectieven bijwerken. Deze zullen 
we in een oudergesprek met u bespreken. 
 

❖  

 



15 januari 2021  

De cake tip van onze bestuurder was een 

succes! 
 

 
 

❖  

 
 
Data 

Vakantierooster en studiedagen 20-21 

Voorjaarsvakantie    22-02-21 t/m 26-02-21 

Goede vrijdag 02-04-21  

Tweede Paasdag   05-04-21  

Studiedag Dinsdag 6 april 

Meivakantie   26-04-21 t/m 07-05-21 

Hemelvaart 13-05-21 t/m 14-05-21 

Tweede Pinksterdag   24-05-21  

Studiedag Woensdag 30 juni 

Studiedag Vrijdag 9 juli 

Zomervakantie 2021  19-07-21 t/m 27-08-21 

❖  
 
We wensen u een prettig weekend! 

 
Annemieke van de Krift en Bianca de Zoete
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