
Schooljaar 2021/2022 

Na de kerstvakantie 

mocht gelukkig de 

school weer open en 

waren we blij om alle 

kinderen weer vrolijk en 

uitgerust te mogen ont-

vangen. Het thema t/m 

4 februari is ‘Ruimte en 

sterren’. In school is dit 

goed te zien, wat wor-

den er mooie kunstwer-

ken gemaakt!  

We hebben nog wel te 

maken met de corona-

maatregelen en er moe-

ten nog steeds regelma-

tig personeelsleden en/

of leerlingen thuis blijven 

omdat zij of een gezins-

lid positief getest zijn op 

corona. We doen ons 

best om, bij afwezigheid 

van één of meerdere 

leerkrachten of onder-

wijsassistenten, te schui-

ven in het rooster, zodat 

de lessen gewoon door 

kunnen gaan. In het 

uiterste geval zullen we 

misschien genoodzaakt 

zijn een groep één of 

meer dagen thuis te 

laten blijven. We hopen 

dan op uw begrip hier-

voor. Het is, mede hier-

om, belangrijk om Social 

Schools in de gaten te 

houden. 

 

Personeel 

Logopediste juf Mandy 

was vorige week voor 

het laatst. Zij heeft haar 

werkzaamheden over-

gedragen aan juf Ma-

rijn, die deze week is 

begonnen. 

Juf Yasmijn werkt de 

komende periode al-

leen maandagen en 

vrijdagen. 

De individuele logopedie zal 

verder op dezelfde manier 

worden gecontinueerd. 

 

Activiteiten en lessen 

Maandag en dinsdag heb-

ben alle groepen op school 

de voorstelling ‘Poppetje van 

papier’ gezien. Het zat heel 

knap in elkaar en de kinderen 

(en personeel) hebben geno-

ten! Uiteraard  met inachtne-

ming van de coronamaatre-

gelen. 

Vanaf 25 januari komt Holland 

Dance iedere week dansles 

geven aan de kinderen. Dit 

wordt een vast onderdeel van 

het lesprogramma. We kijken 

er nu al naar uit! 

Ook start binnenkort KOO met 

lessen beeldende kunst. Deze 

lessen zijn ook wekelijks voor 

alle groepen. 

Donderdag 27 januari stond 

‘Kom in de klas’ gepland, een 

dagdeel waarin ouders een 

kijkje kunnen nemen in de klas 

van hun kind. Helaas is het, 

vanwege de coronamaatre-

gelen, niet mogelijk om de 

ouders in school te ontvan-

gen. Deze ‘Kom in de klas’ 

vervalt. We zijn bezig om in 

mei/ juni een ‘Kom in de klas’ 

te organiseren rondom het 

thema Circus. Hopelijk kunnen 

we dan op normale wijze alles 

laten doorgaan. 

 

Enquête oudertevredenheid 

Op vrijdag 21 januari start, 

vanuit Steda, het tweejaarlijks 

onderzoek onder ouders om 

te inventariseren hoe tevre-

den u bent over onze school. 

Als u in ons mailsysteem staat, 

krijgt u die dag van Steda een 

e-mail met het verzoek om de 

online vragenlijst in te vullen. 

Het eerste deel van de vragenlijst 

gaat over uw kind. Daarna is er 

een kort vraagblok over de 

school als geheel. Wij horen 

graag van u wat we goed doen 

of wat volgens u beter kan. Wij 

hopen dat u hieraan wilt mee-

werken, want dit kan de betrok-

kenheid tussen ouders en school 

versterken en dat is voor ieder-

een goed! 

 

Rapporten 

Volgende week krijgen de leer-

lingen de rapporten mee naar 

huis. Van 31 januari t/m 11 febru-

ari worden de rapporten bespro-

ken met de ouders. De leerkracht 

van uw kind zal u benaderen 

voor het maken van een af-

spraak. De gesprekken zullen zo-

veel mogelijk via Teams plaats-

vinden, zodat er toch nog sprake 

is van persoonlijk contact. 

 

Zelftesten 

Deze week worden de zelftesten 

voor de kinderen van de boven– 

en middenbouwgroepen op 

school geleverd. Wij zullen de 

betreffende leerlingen a.s. vrij-

dag 4 zelftesten en een gebruiks-

aanwijzing meegeven, zodat zij 

2x per week thuis kunnen testen 

voor de zekerheid.  

Dit is een advies, geen verplich-

ting. 
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Belangrijke data: 

 

25 januari 

Rapporten mee naar 

huis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 januari 

Kom in de klas 

VERVALT 

 

31 januari t/m  

     11 februari 

Rapportgesprekken 

 

 

28 februari t/m 4 maart 

Voorjaarsvakantie 

 

 

 

 

Thema:  

Ruimte en sterren 
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