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AGENDA febr./maart/april
Vr. 25 febr. Juffenfeest groep 1/2 
Ma. 28 febr. t/m Voorjaarsvakantie 
Vr. 4 maart 
Di. 8 maart Juffenfeest groep 3 
Vr. 11 maart Uitgave 1e rapport 
Di. 15 maart Gezamenlijke avond rapport gesprekken  

groep 1 t/m groep 7 
Niet iedereen kan op deze avond worden 
ingepland. Deze overige gesprekken vinden 
zoveel mogelijk in dezelfde week plaats. 

  ColumBus 
Wo. 16 maart Start KinderKunstweek 

“Bomen in de kunst!” 
Di. 22 maart Juffenfeest groep 4 

Do. 24 maart Studiedag: alle kinderen vrij  
Di. 5 april  Nationale Buitenlesdag 
Ma. 11 april Skate-clinic groep 3 t/m 8 
Vr. 15 april t/m Paasvakantie 
Ma. 18 april  
Di. 19 april  Juf/meesterfeest groep 7 
Wo. 20 april IEP toets groep 8 
  Volksdansen groep 5 t/m 7 
Do. 21 april IEP toets groep 8 
Vr. 22 april Koningsspelen 
Ma. 25 april t/m  Meivakantie 
Vr. 6 mei 
 

Corona/rapporten/gespreksavond 

De afgelopen 3 weken is corona flink rondgegaan op onze school. Zowel bij de kinderen als 
bij de leerkrachten. Zo het er nu naar uitziet hebben we het ergste gehad en keert de rust 
weer terug. Dit heeft echter de nodige gevolgen gegeven voor alle betrokkenen.  
Zo zijn de geplande toetsen, die opstonden in deze periode, vaak niet door gegaan.  
Om de kinderen voldoende rust te geven deze zo goed mogelijk te kunnen maken, hebben 
we besloten de rapporten 2 schoolweken uit te stellen. Zo ook de oudergesprekken.  
                                                                                                                                                 
Op vrijdag 11 maart krijgen de kinderen het eerste rapport van dit schooljaar mee naar huis. 
In het rapport kunt u zien waar uw kind het afgelopen half jaar aan heeft gewerkt en hoe hij 
of zij zich heeft ontwikkeld.  
De beoordeling van gym ziet er in het rapport anders uit dan voorheen.  
Juf Birrit beoordeelt de kinderen in de gymles op drie onderdelen.  
Deze onderdelen vindt u ook terug in het rapport: 
  

• Bewegen: hierbij worden vaardigheden uit verschillende leerlijnen gevolgd, denk aan 
balanceren, klimmen, doelspelen, zwaaien, springen, mikken, tikken en hardlopen  

• Samen bewegen: hierbij gaat het om vaardigheden als samen overleggen, samen 
winnen, samen verliezen, samen een strategie bepalen, elkaar helpen als iemand iets 
moeilijk vindt  

• Bewegen regelen: hieronder valt het uitleggen van een spel aan klasgenootjes, 
scheidsrechter zijn, scores bijhouden enzovoort  

 
In de week van 14 maart staan de oudergesprekken gepland. U kunt zich na de 
voorjaarsvakantie hiervoor inschrijven via Parro.  
We vinden het belangrijk om met u te spreken over het welbevinden van uw kind en over de 
schoolresultaten van uw zoon/dochter. Wij nodigen u dan ook van harte uit voor een 
gesprek en hopen alle ouders te ontmoeten!                                                                                                                                          
De adviesgesprekken voor de ouders van groep 8 hebben in januari plaats gevonden. 



    
 
 

Actie “Geef een boek”  
Vorige week vrijdag kregen de kinderen van groep 7 en 8 het boek “Het Achterhuis” van 
Anne Frank. De Rotary Club Vlissingen en Rotary Club Walcheren hebben het mogelijk 
gemaakt dat de kinderen in de bovenbouw dit boek kregen.  
Een klassieker die het waard is om gelezen te worden door de kinderen van nu.  
Om de motivatie te vergroten, zodat het boek ook echt gelezen wordt, kunt u via de website 
www.geefeenboekcadeau.nl een aantal interessante handreikingen vinden.                       
Onze school was uitgekozen om hier extra aandacht aan te geven. Omroep Zeeland en de 
PZC waren erbij en rapper Bram Cycz bracht een mooie rap ten gehore.  
Heel leuk voor de kinderen! 
 

Corona versoepelingen 
Gelukkig worden de corona maatregelen versoepeld.                                                                                           

Na de voorjaarsvakantie kan er weer meer!  

• Dat betekent dat de kinderen weer door de gewone ingangen naar binnen en buiten 

mogen. Dus niet meer door de vluchtdeuren. 

• Groepen mogen worden samengevoegd. Daarom krijgen de groepen 3 en 4 weer 

samen gymles. Deze groepen starten dan beiden, net als voorheen, om 8.30 uur op 

maandag en woensdag. Inloop vanaf 8.20 uur.  

• De ouders mogen in de school. Dus gesprekken kunnen weer fysiek plaatsvinden. De 

ouders van groep 1/2 mogen op de vrijdagen hun kinderen weer in de klas brengen. 

• Het dringend advies om mondkapjes in de school te dragen vervalt.  

 

Wist u dat… 
 

• de schoolfotograaf voor 18 en 19 mei staat ingepland 

• Elise Willeboordse(oud-leerling) op maandag en dinsdag stage loopt in groep 1/2.      

Zij volgt de opleiding Facilitaire dienstverlening aan het Scalda. 

• de kinderen van groep 8 in plaats van cadeautjes voor de juffen, geld hebben 

meegenomen voor Stichting Jarige Job. Dit leverde maar liefst € 102,20 op! 

• de studiedag die stond gepland voor woensdag 23 maart, is verzet naar donderdag 

24 maart.  

• er op maandag 11 april een skate-clinic is gepland voor de kinderen van groep 3 t/m 

8. De gymlessen vervallen die dag voor deze groepen. De gymles van groep 1/2 niet.  

Deze start om 8.30 uur in het gymlokaal!                                                            

https://www.geefeenboekcadeau.nl/


De kinderen die deelnemen aan de skate-clinic mogen hun eigen skate spullen 

meenemen. Wanneer zij dat niet hebben, kunnen zij die lenen van de organisatie. 

Alle kinderen moeten wel een petje o.i.d meenemen voor onder hun helm! 

 
 
Hartelijke groet, 
namens het team, 
Jacco Onderdijk. 
 


