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16 februari 
Leerlingvrije middag 

VERVALT 
 

19 februari 
Rapport mee 

 
 

15-17 februari 
Inschrijven voor de 
rapportgesprekken 

 
 

22-26 februari 
Voorjaarsvakantie 

 
2-5 maart 

Rapportgesprekken 
 

2 maart 
Leerlingvrije middag 

 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
Beste ouders/ verzorgers,  
 
De lachende gezichten, de gezellige 
reuring om ons heen en het echt weer 
zien van de kinderen heeft ons blij 
gemaakt. We kunnen ook weer genieten 
van de sneeuw zonder dat het ons 
belemmert om naar school te kunnen 
gaan. 
 
Tijdens de lessen in de groep maakt de 
leerkracht tijd vrij zodat de leerlingen 
elkaar kunnen ontmoeten. Er worden 
spelletjes gedaan en de leerlingen 
krijgen de ruimte om met elkaar te 
praten of om samen iets te 
doen.  Daarnaast zijn de leerkrachten al 
een beetje aan vaststellen waar de 
onderwijs behoefte van de kinderen ligt. 
Dat wordt een mooie uitdaging voor de 
komende periode. Wat vast staat is dat 
we  voor regelmaat en rust gaan voor de 
kinderen en ook voor ons. 
 
We sluiten de lange periode van 
thuisonderwijs af om weer fysieke 
lessen te volgen. Omdat voor elkaar te 
krijgen hebben we jullie nodig. We 
vragen aan jullie om alle leerlingen die 
verkouden zijn thuis te houden en dat 
iedereen zich strikt te houdt aan 
voorschriften van het RIVM. Dat is de 
beste manier  om bij te dragen aan een 
veilige schoolomgeving. Op die manier 
kan een zo groot mogelijk deel van de 
lessen fysiek op school plaatsvinden.  
 
We wensen jullie een prettig weekend 
toe en tot maandag. 
 
Groet, 
 
Madelon en Lex 
 

 
 
Juf Esra 
 
Vandaag was de laatste 
dag voor het 
zwangerschapsverlof van 
juf Esra. We wensen haar 
een hele fijne kraamtijd toe!  
 
 
Inschrijven rapportgesprekken 
 
Vanaf maandagmiddag 15:30 kunt 
u zich inschrijven voor het 
rapportgesprek. De gesprekken 
zijn in de week van 1 maart, op 
maandag, donderdag en vrijdag 
vanaf 15:30, op dinsdag en 
woensdag vanaf 13:00. 
De leerkracht van de groep van 
uw kind deelt zelf de tijdslots in. U 
zult ook informatie van hen 
krijgen hoe de gesprekken zullen 
plaatsvinden, op school of via de 
telefoon of Google meet. 
De leerlingen krijgen volgende 
week vrijdag hun eerste rapport 
mee, echter nog zonder Cito M 
resultaten omdat de M toetsen 
voor de groepen 3 t/m 7 pas 
vanaf 1 maart worden 
afgenomen. 
 
Houdt u er vast rekening mee dat 
de rapportgespreksmiddag is 
verschoven van 16 februari naar 
dinsdag 2 maart. Alle leerlingen 
zijn die middag vrij. 
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We mogen weer gymmen!  
 
Wij mogen de gymlessen weer binnen 
geven en mogen ook de kleedkamers 
(en douches) gebruiken. 
Meester Theo zorgt bij de gymlessen 
voor voldoende ventilatie. 
Wij als school hanteren als extra 
maatregel voor de veiligheid van de 
vakleerkracht 1,5 meter afstand tussen 
de leerlingen en de vakleerkracht.(dit in 
verband met het contact met meerdere 
groepen) 
 
Om het contact moment tussen twee 
groepen weg te nemen heeft Meester 
Theo tussen twee lessen  extra tijd 
genomen zodat een groep de 
kleedkamer verlaten heeft,  voordat de 
volgende klas zich gaat  omkleden. 

 
 
 
 
 
Mocht u meer informatie willen 
kunt u onderstaande link 
gebruiken. 
Vanuit PO raad en KVLO is er 
nieuw protocol gemaakt voor het 
bewegingsonderwijs. 
 
https://www.kvlo.nl/mysite/ 
modules/MDIA0100/4903 
_210204_kvlo_protocol_ 
bewegingsonderwijs 
_in_basisonderwijs 
_en_so_(lo_in_po-so)_ 
ckl_versie_4_februari 
_2021_schooljaar_2020-2021.do 
 
 

Tijd Maandag Dinsdag Woensdag 
speellokaal 

Donderdag  Vrijdag 
 

08.30-9.10 Groep 7 
 
 

Groep 6a 
 

Kleuters 
1/2 B 

Groep 6a Groep 5a 

09.20-
10.00 

Groep 4a Groep 
Neo1 
 

1/2 A Groep Neo 
1 

Groep 4b 

10.15-
11.00 

Groep 4a 
 

Groep 
Neo2 

1/2 D Groep Neo2 
 

Groep 4a 
 

11.15-
12.00 

Groep 
5/6 

 

Groep 7-8b  
 

1/2 C Groep 5/6b Groep 
7/8 

Pauze 
 

     

13.15-
14.05 

Groep 5a Groep 3a  Groep 3a Groep 8 
 

14.25-
15.15 

Groep 8 Groep 3b  Groep 3b Groep 7     
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