
AGENDA 

 

 
*Vrijdag 26 maart krijgen alle leer-
lingen het rapportfolio mee naar huis 
 
*Donderdag 1 april paasviering, paas-
lunch en crea in de eigen groep 
 
*Vrijdag 2 april zijn alle leerlingen vrij 
 
*Maandag 5 april, Tweede Paasdag, 
leerlingen zijn vrij 
 
*Ouderavond gaat niet door 
 
*Dinsdag 20 april en woensdag 21 
april afname IEP toets groep 8 
 
*Vrijdag 23 april Koningsspelen o.v. 
 
*Dinsdag 27 april Koningsdag, leer-
lingen zijn vrij 
 
*Vrijdag 30 april laatste keer binnen 
gymnastiek 
 
 

 

 
 

Volgende nieuwsbrief verschijnt op 

vrijdag 30 april 2021 

 
 

NIEUWS 

 
 

Corona nieuws 

Vorige week moesten we voor het eerst een groep thuisonder-

wijs aanbieden en konden zij niet op school komen omdat een 

leerkracht getest moest worden. Helaas hebben we met deze 

situatie te maken en begrijpen we dat dit soms lastig is voor ou-

ders, maar u kunt er op vertrouwen dat wij als school ons uiter-

ste best doen om dit te voorkomen. 

 

Vernielingen 

De laatste tijd vinden er meerdere vernielingen plaats op het 

schoolplein en rondom de school. Mocht u iets zien of horen 

dan horen wij dat graag. Bij elke vernieling zijn wij genoodzaakt 

om aangifte te doen bij de politie. 

 

Toestemmingsformulier Corona 

Nog niet alle formulieren zijn ingeleverd. Wilt u deze zo spoedig 

mogelijk invullen en meegeven naar school. 
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NIEUWS  
 
Ander onderwijs 
Helaas konden we na de voorjaarsvakantie niet starten met ‘ander onderwijs’, omdat wij in de school in 
onze eigen bubbel blijven. We hopen dit na de meivakantie of in juni te kunnen oppakken. Wel zullen 
dan de regels moeten zijn versoepeld. We houden u op de hoogte. 
 
 
Ouderavond 14 april 
De geplande ouderavond op 14 april a.s. gaat niet door.  
 
 
Zwangerschap 
Juf Elske is in blije verwachting van een tweede kindje. We feliciteren haar met deze zwangerschap. 
 
 
Meester en juffendag 30 april 2021 
Onze geplande meester en juffendag kon in februari jl. niet doorgaan. Vrijdag 30 april doen we een nieu-
we poging en vieren wij onze verjaardagen. Iedere leerkracht viert dit met zijn / haar eigen groep in het 
eigen klaslokaal. 
 
 
Rapport—IEP toetsen 
Vandaag krijgen alle leerlingen het nieuwe rapportfolio mee naar huis. Door Covid 19 maken we deze 
keer en misschien ook in juli nog gebruik van het ‘oude’ invul rapport. Wij zijn afhankelijk van hulp van 
buitenaf en dat is nu niet mogelijk. 
Afgelopen weken hebben wij de IEP toets bij leerlingen van groep 3-8 afgenomen. Mocht u nieuwsgierig 
zijn naar de uitslag dan kunt u met de eigen leerkracht contact opnemen. Volgende week bespreken we 
intern wat wij van de IEP toets vinden en hoe het is bevallen. 
 
 
Paasviering, paascrea en paaslunch 
Volgende week donderdag 1 april staat de paasviering gepland. Deze vindt dit jaar plaats in de eigen 
groep. Wilt u donderdag uw kind(eren) een bord, bestek en beker meegeven naar school voor de paas-
lunch. De kinderen hoeven deze dag geen lunch mee te nemen, daar zorgen wij voor. 
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