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15-19 maart 
Geen gymlessen 

 
17 maart 

Portretfoto’s 
leerlingen Bosgouw 

 
25 maart 

Ochtend geen 
gymlessen 

 
31 maart 

Portretfoto’s 
leerlingen Uithof 

 
2 april 

Goede vrijdag 
Vrij! 

 
5 april 

2e paasdag 
Vrij! 

 
 

 
 
 
 
 

 
  

 
 

 
Een kijkje in de keuken van onze 
leerkrachten 
De groepen draaien weer als voor de 
lockdown. De kinderen zijn inmiddels 
gewend aan de schoolstructuren van de 
dag. We hebben een stap gemaakt naar 
normaal. Voor de leerkrachten is deze tijd 
een piekmoment binnen het schooljaar. 
Naast het voorbereiden van de lessen voor 
de volgende dag  zijn er nog de volgende 
werkzaamheden: De leerkrachten hebben 
de rapporten geschreven, adviezen groep 8 
vastgesteld, de oudergesprekken gevoerd, 
Cito’s afgenomen en ingevoerd in het 
leerlingvolgsysteem.  
Voor de komende periode zullen de 
leerkrachten conclusies trekken uit o.a. de 
Citogegevens en interventies wegzetten op 
de weekroosters. Directie en de intern 
begeleider hebben gesprekken met de 
leerkrachten over welke doelen er behaald 
zijn en/of op welke onderdelen er extra 
ingezet moet worden. Van de week stonden 
er al leerkrachten bij mij in de kamer met 
prachtige cito-lijsten. Jammer genoeg 
hebben we nog lang niet alle gegevens van 
de hele school, maar hier waren we al zo blij 
mee! 

 

 
Geen gym komende week! 
Dit jaar vindt het stembureau voor de 
Tweede Kamerverkiezingen plaats in de 
gymzaal aan de Bosgouw. Dat betekent 
helaas dat wij geen gebruik kunnen maken 

van de gymzaal voor onze gymlessen 
van maandag 15 maart t/m vrijdag 
19 maart. Dat de gymzaal de hele 
week gesloten is, heeft te maken met 
de op- en afbouw van minstens 82 
locaties. 
Meester Theo gaat kijken wat hij 
komende week kan gaan doen om 
eventuele sport- en spelactiviteiten 
toch door te laten gaan, maar de 
weersvoorspellingen helpen niet echt 
mee! 
 
Donderdagochtend 25 maart is de 
gymzaal ook niet beschikbaar. Alle 
materialen worden dan 
gecontroleerd en gerepareerd. ’s 
Middags kan dan wel weer gegymd 
worden.   
 

 
Fotograaf 
Aanstaande woensdag, 17 maart, 
worden van alle leerlingen op de 
Bosgouw portretfoto’s gemaakt. De 
fotograaf zal alle portretfoto’s op een 
format combineren zodat we toch 
een ‘groepsfoto’ van dit schooljaar 
hebben.  
De leerlingen gaan in tweetallen naar 
de fotograaf zodat de foto’s 
coronaproof gemaakt kunnen 
worden.  
De leerlingen van de Uithof zijn 
woensdag 31 maart aan de beurt 
voor hun portretfoto’s.  
 
Dit jaar zullen er helaas geen 
broertjes en zusjes foto’s gemaakt 
worden. 
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Studiedagen en leerling vrije middagen 
De studiedag van 6 april vervalt. De leerling 
vrije middag van 21 mei vervalt om extra 
leertijd te genereren. De kinderen zullen die 
dagen de hele dag les volgen op school. 
 

 
Corona buiten de deur houden 
Inmiddels hebben we 4 weken school gehad 
na de lockdown. We hebben tot nu toe 
Corona buiten de deur weten te houden. De 
meeste ouders houden de kinderen keurig 
thuis als er corona gerelateerde symptomen 
zijn. Daar zijn we jullie heel dankbaar voor. 
Op veel basisscholen zitten groepen in 
quarantaine. Om dit te voorkomen vragen 
we iedereen nogmaals om kinderen die een 
snottebel hebben thuis te houden, want 
heel sporadisch zit er toch een verkouden 
leerling in de groep. Alleen voor chronisch 
verkouden leerlingen maken we een 
uitzondering. 
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