Nieuwsbrief 6 – Februari/maart 2021
Vooraf…

Bijzondere data in de komende periode:

In de periode van schoolsluiting informeerden we



wekelijks over de actualiteit op school. Nu de school
weer open is, hopen we u maandelijks de nieuwsbrief

In de periode 8 t/m 19 maart zullen vanaf groep 3
de LOVS toetsen (van Cito) worden afgenomen.



te sturen.

Op woensdag 10 maart is het biddag. Met elkaar
volgen we dan op school (en hopelijk met één of
twee groepen in de kerk) de dienst in de kerk.

Hoofdluiscontrole



Denkt u er aan om regelmatig een check te doen in

In de week van 22 t/m 26 maart zullen de
leerkrachten digitale oudergesprekken voeren.

het haar van uw kind?

Meer info hierover volgt nog.


Op dinsdag 16 maart staat er volgens de

Leerresultaten in tijden van schoolsluiting

jaarkalender een werk- en studiemiddag op het

Landelijk worden er veel vragen gesteld over en

programma. De school is die dag om 12.00 uur

onderzoek gedaan naar het feit of kinderen

uit.

achterstanden hebben opgelopen door de
schoolsluiting. Ongetwijfeld zal dit zo zijn op allerlei

Aanmeldingen

gebied, dat kan bijna niet anders.

Hoewel we dit jaar geen aanmeldweek konden

Het is wel interessant om te melden dat uit

organiseren, mochten we toch een heel aantal

onderzoek is gebleken dat scholen die werken met

nieuwe aanmeldingen binnenkrijgen.

Snappet voor de hoofdvakken (rekenen, taal,

Bent u de aanmelding van uw zoon of dochter toch

spelling), gemiddeld genomen géén

nog vergeten? Op de site zijn de formulieren te

leerachterstanden

downloaden.

hebben voor de
hoofdvakken.

Tot slot

Doordat kinderen

Wat is het goed om de kinderen weer fysiek

gericht de leerstof verwerken, aan hun weektaak en

onderwijs te mogen geven! We genieten van de

persoonlijke leerdoelen kunnen werken, zijn kinderen

kinderen en het lesgeven!

op niveau gebleven of zelfs iets gestegen.

Laten we hopen en bidden dat dit zo kan blijven.

Let op, het gaat hier om gemiddelden en er zijn op

Uiteraard blijven we aandacht geven aan allerlei

kindniveau natuurlijk verschillen te zien. Maar ook wij

veiligheidsmaatregelen, maar het onderwijs kan nu in

hebben ervaren dat we d.m.v. Snappet de kinderen

ieder geval voortgang vinden.

goed konden volgen en dat de kinderen gericht met

As. vrijdag om 12.00 uur begint voor de kinderen de

hun les, weektaak en doelen aan het werk konden

voorjaarsvakantie. Op maandag 1 maart hopen we

gaan.

iedereen weer te zien.
Namens de collega’s een hartelijke groet,

Gymlessen

J. Teeuw

Na de voorjaarsvakantie zullen de gymlessen hervat
worden. We zorgen dat de groepen elkaar niet
ontmoeten in de zaal en in de kleedkamer. Met wat
aanpassingen kan er dan weer lekker gegymd
worden.

Voor alle data in deze nieuwsbrief geldt: D.V.
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di 16-mrt

Gr.1-2 Ps. 136 vers 1
Gr.3-5 Ps. 103 vers 1
Gr.6-8 Ps. 70 vers 1
Instroom nieuwe leerlingen

Schooldag tot 12 uur
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20-mrt
21-mrt
22-mrt

di 23-mrt
wo 24-mrt

Gr.3-5 Ps. 123 vers 1a
Gr.6-8 Ps. 67 vers 1a
Deze week: oudergesprekken gr. 3 - 7

do 25-mrt
vr 26-mrt

Bijbeltekst van de maand:
Onderbouw:
‘Zoek de Heere terwijl Hij te vinden is,
roep Hem aan terwijl Hij nabij is’. Jesaja
55 vers 6.

Gr.3-5 Ps. 132 vers 12
Gr.6-8 Ps. 84 vers 2
Luizencontrole
Instroom nieuwe leerlingen

Bovenbouw:
‘Wend u tot Mij, wordt behouden, alle
einden der aarde, want Ik ben God en
niemand meer’. Jesaja 45 vers 22.

Gr.3-5 Ps. 72 vers 8
Gr.6-8 Ps. 86 vers 6
Biddag

Gr.1-2 Ps. 48 vers 6
Gr.3-5 Ps. 100 vers 3
Gr.6-8 Ps. 102 vers 15
Instroom nieuwe leerlingen
Werkmiddag
Leerlingen vanaf 12.00u vrij
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