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Beste ouders / verzorgers, 

 

Hierbij ontvangt u de zesde nieuwsbrief van het schooljaar 2020-2021.   

De nieuwsbrief wordt ongeveer één keer per maand meegegeven.  

 

School weer open 

Wat was het fijn om alle leerlingen 

van de week weer te zien! Natuurlijk 

hadden we ongeveer de helft van de 

leerlingen wel gezien tijdens de 

noodopvang, maar volle klassen zien 

we het allerliefst. Ook de kinderen 

vonden het fijn om elkaar weer te 

zien. Het was natuurlijk wel even 

wennen om na 7,5 week weer alle 

dagen naar school te gaan. We moesten door alle mutsen, 

sjaals, dikke jassen en skipakken wel even goed kijken wie er onder verstopt zat. Vandaag hebben we de 

kinderen na het spelen in de sneeuw getrakteerd op wat lekkers: warme chocolademelk en een KANJER- 

stroopwafel! Dat hadden ze wel verdiend na al dat harde werken thuis.  

 

Afscheid juf Diny 

Juf Diny heeft op donderdag 

4 februari haar laatste 

werkdag gehad bij ons op 

school. Jarenlang heeft zij bij 

ons op school lessen in de 

onderbouw verzorgd. De 

kinderen die bij de 

noodopvang waren, hebben 

een mooi spandoek voor haar 

gemaakt om haar te 

bedanken voor haar inzet.  

Aan het einde van het schooljaar nemen wij nog gezamenlijk afscheid 

van juf Diny. Zij komt op een later moment ook nog om afscheid te 

nemen van de kinderen. 

Juf Diny bedankt voor je betrokkenheid en oog voor alle kleine dingen. 

Je genoot van de leerlingen en wij wensen je net zoveel plezier in deze 

nieuwe tijd. 

 

Toetsen en rapport 

Aanstaande maandag, 15 februari, krijgen de kinderen een rapport mee naar huis. In het rapport zijn niet 

alle gegevens ingevuld, dit komt omdat door het thuisonderwijs niet alle lessen gegeven zijn. Ook zijn er 
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nog geen citotoetsen afgenomen. Omdat we graag willen weten hoe de leerlingen zich ontwikkeld hebben 

de afgelopen periode, hebben wij besloten om vanaf volgende week te starten met toetsen. Op die manier 

ontstaat er een duidelijk beeld van welke stof de leerlingen beheersen en kunnen wij goed aansluiten bij 

het leerproces van uw kind. Deze week hebben wij vooral gebruikt om weer te wennen: aan school, aan 

de regels en aan elkaar.  

 

Judo en gym 

Volgens de richtlijnen van het RIVM en de protocollen die volgens deze richtlijnen voor school zijn 

opgesteld, mogen er gym- en judolessen worden gegeven. We hebben extra maatregelen genomen om te 

kunnen voldoen aan alle richtlijnen. De leerlingen sporten alleen met hun eigen klas. De lessen zijn korter 

zodat ze geen andere groepen tegen komen. De materialen worden na elke les gereinigd. Lichamelijk 

contact tijdens de judo lessen wordt zo veel mogelijk beperkt. Meester Marco zorgt voor opdrachten die 

de leerlingen alleen kunnen doen. Mocht er toch een oefening zijn waarbij contact nodig is, dan is dit met 

een vast maatje.  

 

Schoolfruit 

Wij zijn deze week ook gelijk weer gestart met het schoolfruit: een appel, een 

sinaasappel en wortels. Vanaf deze week krijgen de kinderen weer een gezonde snack 

op woensdag, donderdag en vrijdag. 

 

 

 

 

 

Hieronder de activiteitenplanning voor de eerstvolgende periode.  

Denkt u aan de studiedag op dinsdag 9 maart? De leerlingen zijn deze dag vrij.  
 

 

Februari 

2021 

Vrijdag 12 februari Nieuwsbrief  

 Maandag  15 februari Rapport mee naar huis 

 

 Zaterdag t/m 

zondag  

20 februari t/m 28 

februari 

Voorjaarsvakantie  

Maart 2021 Vrijdag 5 maart Nieuwsbrief 

 

 Dinsdag 9 maart Studiedag, alle leerlingen zijn vrij 

 

    

 

 

 

Hartelijke groet, 

 

Esther Wesselink en Annelies Beltman, 

directie 

 

 
 

 

 

        Belangrijke data  


