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Belangrijke data voor februari
U kunt veel belangrijke data en activiteiten vinden op Social
Schools en onze website. Om een overload aan informatie te
voorkomen zal ik me in de nieuwsbrief beperken tot de
belangrijkste data en de data passend bij de informatie.
8 februari

We gaan weer naar school!

12 februari

Geen carnaval, normale lesdag

15 februari

Rosenmontag: kinderen vrij!

22-26 februari

Voorjaarsvakantie: kinderen vrij!

Week 10-11

CITO M toetsen

INLEIDING
We zijn ontzettend blij dat we 8 februari onze schooldeuren
weer mogen openen. Na weken van onderwijs op afstand
kijken we er naar uit de kinderen weer op school te zien en
ons onderwijs live vorm te geven.
De afgelopen tijd zullen we niet snel vergeten. Samen
hebben we er het beste van proberen te maken. Nogmaals
onze dank voor uw vertrouwen en de prettige samenwerking.

We zullen de eerste weken naast het lesgeven extra inzetten
op groepsdynamiek, het weer samen zijn en het welbevinden
van de kinderen.
Normaal gesproken staan deze maanden in het teken van
toetsen, kindgesprekken, KOL gesprekken en adviseren. Dit
alles schuift op. We starten in week 10, nadat de kinderen
weer gewend zijn op school, met de middentoetsen van
CITO. Daarna komt het rapport en vinden de kind en
KOLgesprekken plaats. U ontvangt binnenkort nog een nader
schrijven hierover.
Hierbij nog enkele aandachtspunten ter aanvulling op de
brief die vandaag per mail verzonden is:
Hygiënemaatregelen: Handen wassen is van groot belang.
We willen de kinderen vragen voor het naar school gaan ook
thuis al goed de handen te wassen. Wij zullen er op toezien
dat het ook op school regelmatig wordt gedaan.
Traktaties: Wanneer een kind jarig is, mag het natuurlijk
trakteren. De traktatie moet echter wel voorverpakt uit de
winkel zijn. Denk hierbij aan zakjes chips, voorverpakte
koekjes en voorverpakte snoepjes.
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Bieb: Tot de voorjaarsvakantie kan de uitleen van boeken
nog niet plaats vinden. Uw kind mag een leesboek of
tijdschrift van thuis meenemen wat past bij zijn/haar
leesniveau.

Beide groepen hebben twee dagen een stagiaire
onderwijsassistent. Beide groepen zijn klein. We zijn heel blij
dat het mogelijk was deze splitsing in januari al te kunnen
realiseren.

Gescheiden pauzes: De even en oneven groepen hebben
gescheiden pauze. Per klas spelen de kinderen op een deel
van het plein.

CARNAVAL

Zijn er andere zaken waar u vragen over heeft, dan horen we
het graag.

WELKOM
In februari stromen Jesse, Thomas en Sophie in. We wensen
hen veel plezier op De Kerkewei!

KLEUTERGROEPEN
Vanaf 1 januari zijn er twee kleutergroepen.
Juf Thea (ma, di-ochtend, woe) en juf Anique (di-mi, do, vr)
zijn de leerkrachten van groep 1-2.
Juf Sarah (di-middag, do, vr) en juf Anique (ma, di-ochtend,
woe) zijn de leerkrachten van groep 0-1.

Aangezien carnaval vieren op dit moment niet gepast is en
ook kijkend naar de maatregelen niet gevierd kan worden
zoals kinderen het gewend zijn, kiezen we voor een
zomercarnaval!
Vrijdag wordt een gewone lesdag.
De kinderen van de groepen 1 en 2 zijn om 12.15 uur vrij en
de overige groepen gaan tot 14.15 uur naar school.
Op Rosenmontag is de school gesloten aangezien deze dag in
het regionaal vakantierooster is opgenomen.

WIST U DAT
-

Er maandag een lekkere verrassing is voor alle
kinderen!
Enkele stagiaires van groep wisselen. Juf Tessa (PABO
1e jaars) gaat naar groep 3, Juf Laura (LIO PABO) gaat
naar groep 5, juf Noor (ROC 1e jaars) gaat naar groep
6.

