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AGENDA febr./maart
Vr. 12 febr.
Ma. 15 febr.
t/m vr. 19 febr.
Di. 2 maart
Wo. 3 maart

Uitgave rapport
Voorjaarsvakantie
ColumBus
Start KinderKunstweek
“Niet te eten!”

Di. 9 maart
Do. 11 maart
Di. 16 maart
Di. 30 maart
Wo. 31 maart

Juffenfeest gr. 6/7 en 8
Studiedag(onder voorbehoud)
ColumBus
ColumBus
Verkeersexamen gr. 7/8 (theorie)

Onderwijs op afstand
We gaan de 5e week al in van het onderwijs op afstand. Het ziet er naar uit dat de
basisscholen op 8 februari weer open mogen.
Er zijn echter nog veel vragen over hoe de heropening veilig, verantwoord en uitvoerbaar
kan. Wij wachten daarom de persconferentie van aanstaande dinsdag, de nadere informatie
en de nadere maatregelen af.
Daarna zullen wij u zo spoedig mogelijk over alles informeren.
Natuurlijk zien we er ook naar uit om de kinderen weer verantwoord te ontvangen!
Als team werken we er hard aan om alles zo goed mogelijk te laten verlopen met het
onderwijs op afstand.
Ook de kinderen en u doen dit zo goed mogelijk. Daar hebben we dan ook grote
bewondering voor!
Als blijk van waardering ontvangt u bij deze nieuwsbrief een waardebon per gezin om een
doosje thee af te halen bij de infobalie van de Plus! Dit kan t/m vrijdag 5 febr.
Dikke complimenten voor alle kinderen en ouder(s)/verzorger(s)!!!

Rapporten
Op vrijdag 12 februari krijgen de kinderen hun 1e rapport van dit schooljaar mee naar huis.
Deze rapporten zijn gebaseerd op de leerresultaten van de kinderen t/m december vorig
jaar. De Cito toetsen worden normaal gesproken in januari afgenomen.
Dit doen we nu op een later moment. Bij de kinderen van groep 1/2 worden de vorderingen
in de KIJK bijgehouden. Ook hier wordt gebruik gemaakt van de gegevens t/m december.

Rapportgesprekken
De rapportgesprekken vinden dit keer weer plaats via Microsoft Teams. In de week voor de
voorjaarsvakantie starten enkele collega’s al en in de 2 weken na de voorjaarsvakantie
loopt dit door. De collega’s zullen u hiervoor binnenkort uitnodigen.

Opgave zwemlessen
Ook dit jaar kunnen de kinderen van onze school, dankzij de sponsoring van OOS
International, weer gratis deelnemen aan de zwemlessen A, B en C in zwembad de
Goudvijver!
Zij ontvangen dan ook een gratis abonnement.
De planning is dat de website eind februari weer opengaat om in te schrijven. Kinderen die
vorig jaar op zwemles zaten en waarvan het e-mailadres bekend is, krijgen een mailtje zodra
de website opengaat. Ouders van kinderen die voor het eerst op zwemles willen komen,
kunnen een mailtje sturen naar zwembad@veere.nl met het verzoek op de mailinglijst te
komen. Zij krijgen dan ook een mail zodra de website opengaat.
Belangrijk is om bij het inschrijven te vermelden dat het om zwemles Sponsoring OOS gaat!
Dit kan onder het kopje opmerkingen aan het eind van het inschrijfformulier.
Wees er op tijd bij, want vol =vol!
Hieronder enkele leuke foto’s van kinderen bij de opdracht: “Stap eens in een schilderij”

In de bijlage vindt u de waardebon en leuke posters die de kinderen op het raam kunnen
hangen om te laten zien dat de juf of meester heel trots op hen is!
Alle goeds toegewenst en we hopen u en de kinderen binnenkort weer te zien!
Hartelijke groet,
namens het team,
Jacco Onderdijk.

P.s.: wanneer u de bon en/of posters niet kunt afdrukken, dan kunt u ze vinden op de kast bij
binnenkomst in de hal op school.

