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AGENDA
•

Vrijdag 4 december vieren wij het
Sinterklaasfeest

•

Donderdag 17 december groep
1-2 ’s middags vrij om 12.00 uur

•

Donderdag 17 december
kerstfeest op school voor alle leerlingen start 17.00 uur

•

Vrijdag 18 december zijn alle leerlingen op 12.00 uur vrij

•

Maandag 14 juni 2021 zijn alle
leerlingen vrij

•

Volgende nieuwsbrief vrijdag 18
december

NIEUWS
Sinterklaas
Dinsdag hebben wij sinterklaascrea op school en woensdag mogen
alle leerlingen de schoen . Neem dus een extra schoentje mee die een
nachtje mag blijven logeren. Dit geldt voor
alle groepen. Vrijdag 4 december vieren
wij het Sinterklaasfeest op school. Door de
Corona ontvangen wij Sinterklaas niet op
ons schoolplein. Er is een alternatief programma bedacht. Sinterklaas zal fysiek niet
aanwezig zijn of misschien toch wel …. Volgend schooljaar hopen we Sinterklaas en
zijn Pieten weer gewoon op school te kunnen ontvangen.

Rapport
Dit schooljaar gaan wij aan de slag met een nieuw rapportfolio. Het
rapportfolio bestaat uit twee gedeelten: het rapport en een portfolio
(gemaakte werkjes van leerlingen). De eerder geplande bijeenkomst
is vanwege de Corona maatregelingen niet door
gegaan en weten wij niet zeker of het lukt om
alles voor het eerste rapport af te ronden. Wij
hebben hier het volgende op bedacht:
We starten wel met het nieuwe rapportfolio,
maar de mogelijkheid bestaat dat wij voor het
eerste rapport de ‘oude invulbladen’ gaan gebruiken. Dit geldt voor groep 1 t/m 7. Groep 8 krijgt dit schooljaar het
rapport zoals zij gewend zijn en krijgen een losse map met alle portfoliobladen.

Spandoek op het hek
Afgelopen periode hebben wij aks school meegedaan aan de actie
“Doneer je schoolhek”. Een actie om extra pleegouders te vinden.
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NIEUWS
Ouderbijdrage
Begin november hebben alle ouders een brief ontvangen om de vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 20202021 te betalen. De eerste betalingen zijn binnen, bedankt daarvoor. Met het geld van de ouderbijdrage betalen
wij onder andere de onkosten van sinterklaas- en kerstfeest. Is het u ontschoten of bent u er nog niet aan toe gekomen zou u het dan binnenkort alsnog willen overmaken? Het bedrag is dit schooljaar € 30,00 per leerling en u
kunt het overmaken op rekeningnummer NL47 RABO 0308 7706 76, onder vermelding van naam kind(eren).

Prowise Go
Binnen de stichting is onderzocht wat goed zal zijn voor het onderwijs, zeker in deze
Corona tijd. Als school hebben wij besloten dat wij meegaan in dit proces en overstappen naar Prowise GO. Prowise Go in een onderwijsplatform waar leerkrachten en leerlingen gebruik maken van een online portal. Als leerkracht bepaal je binnen Prowise GO
zelf welke educatieve programma’s, applicaties of links er door middel van ‘tegels’ voor
je leerlingen zichtbaar zijn. Dit kun je per klas of groep wijzigen. Leerlingen zien in één
oogopslag met welke programma’s ze aan de slag kunnen. We zijn nu aan het onderzoeken voor welke groepen
we Chromebooks gaan aanschaffen. Mocht de situatie zich nogmaals voordoen dat leerlingen thuis moeten werken, dan is dat makkelijker op te lossen. Dit betekent niet dat we geen lesboeken meer gebruiken. Dat betekent
dat de devices van Snappet verdwijnen en dat wij de computers in de lokalen en gangen niet gaan vervangen. Deze
kunnen nog wel gebruikt worden. Wel gaan wij kijken welke afspraken we op papier zetten voor het gebruik van
een Chromebook. Dit wordt nog verder uitgezocht.
Schoolfruit
Ondertussen zijn wij gestart met het schoolfruit. Het schoolfruit is er op woensdag, donderdag en vrijdag. We willen dit zoveel mogelijk stimuleren dat leerlingen van het fruit proeven. Op vrijdag zullen we via Klasbord doorgeven welk
fruit er de volgende week wordt aangeboden. Meer informatie over het EUschoolfruitprogramma leest u in de bijlage. U kunt zich ook aanmelden voor de wekelijkse nieuwsbrief.
Website
De website is bijgewerkt. Hier vindt u allerlei informatie. Vanaf heden is ook de kalender gevuld met allerlei activiteiten.
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