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Achtste nieuwsbrief
Inmiddels zijn de scholen alweer een aantal weken open. Wat is het fijn om bijna alle kinderen weer te zien.
De kinderen doen allemaal super hun best om buiten al het leren en spelen zich ook aan alle extra regeltjes
en afspraken te houden. Als school zijn we daar erg trots op!
De komende weken zullen we wat later dan normaal de cito-toetsen afnemen in de groepen 3 t/m 8. Deze
toetsen zullen we gebruiken om precies in kaart te brengen waar de kinderen nu staan en wat hun nieuwe
beginsituatie is na de lockdown. Op deze manier kunnen we per kind bekijken wat er nodig is om hun
leerproces te bevorderen.
Op vrijdag 9 april krijgen de kinderen hun portfolio mee. Mocht u nog een portfoliomap thuis hebben dan is
het erg fijn wanneer deze weer snel mee naar school genomen wordt.
In de week van 12 tot en met 16 maart vinden dan de portfolio gesprekken plaats.
Verder in deze nieuwsbrief nog informatie over COVID-19, Kanjer, LOGO 3000 en de voortgang van het
schoolplein en de sponsoring hiervan.

--------------------------------------------------------Kanjer
In groep 3 ging de les Kanjer over het wel of niet meedoen met een spel. Kan dit altijd? Kun je ook nee
zeggen als je niet wilt dat iemand meedoet? Hoe kun je dat op een nette manier doen? Iets wat bijna
dagelijks voorkomt tijdens het buitenspelen. Belangrijk om dus goed te bespreken. Hierbij worden de
kanjerpetten gebruikt. Op deze manier worden de verschillende gedragingen benoemd en kan er samen met
de kinderen gekeken worden naar een goede reactie.

---------------------------------------------------------

LOGO 3000
Afgelopen woensdag hebben de leerkrachten van de groepen 1-2 en de
pedagogisch medewerkers van de peutergroep een scholing gevolgd van
LOGO 3000. Dit is een heel mooi programma wat helpt bij ons
woordenschatonderwijs. De komende periode zullen we op school en de
peutergroep deze methode gaan uitproberen en bekijken hoe we een
goede doorgaande lijn in het woordenschatonderwijs kunnen krijgen op
school. In mei volgt de vervolgbijeenkomst.
Iedereen is super enthousiast om ermee te gaan werken, dus u zult er
zeker het een en ander van zien op Parro de komende tijd.

--------------------------------------------------------COVID-19
Ook op school merken we bijna dagelijks de gevolgen van deze vervelende pandemie.
Kinderen en ouders die in quarantaine moeten, kinderen en ouders die besmet raken en
ziek worden ervan, leerkrachten die in quarantaine moeten en/of ziek worden. Tevens
zijn er natuurlijk ook kinderen en leerkrachten die om andere redenen afwezig zijn,
zoals ziek, verlof of bezoek aan een arts of therapeut.
Op school kiezen we er steeds, in samenspraak met de GGD, voor met u te communiceren wanneer dit ook
noodzakelijk is. We zullen dus alleen contact met u zoeken, wanneer er voor uw kind(eren) gevolgen zijn;
- als u extra alert moet zijn op ziekteverschijnselen krijgt u van ons een mail met daarin informatie
over de situatie en de voorzorgsmaatregelen die u moet nemen.
- als uw zoon of dochter in quarantaine moet, dan zullen we eerst bellen en daarna een mail sturen met
alle informatie.
Dit doen we steeds na contact met de GGD. Zij bekijken samen met ons elke casus en bepalen met ons de
vervolgstappen die we zullen nemen.
Mocht u tussendoor toch vragen hebben dan kunt u die natuurlijk altijd stellen aan de leerkracht van uw
kind(eren) of aan de directie.

--------------------------------------------------------Beweeg-3-daagse
Tijdens de beweeg-3-daagse is er tijdens het bewegen super
veel geld opgehaald voor ons schoolplein. De eindstand is
uiteindelijk gekomen op 1777,05 euro. Dat is nog meer dan wat
er op vrijdag 11 februari bekend was. Daar kunnen we echt al
heel veel van realiseren.
Super goed gedaan door iedereen!!!!

---------------------------------------------------------Vorderingen schoolplein
In de patio is er al hard gewerkt. Voor het schoolplein wachten we nog op goedgekeurd zand van de
gemeente. Hopelijk is dat ook snel in orde en kunnen we op de ruimte waar de mediatheek heeft gestaan ook
snel beginnen.

------------------------------------------------------Sponsoring Lidl
De leerlingenraad heeft een cheque ter waarde van
500,00 euro in ontvangst mogen nemen van de Lidl
Paauwenburg.
Het bedrag zal gebruikt worden voor de aanleg van het
nieuwe schoolplein.
Daarnaast krijgen alle leerlingen als traktatie een
gezonde mandarijn.
Namens alle leerlingen van school bedanken we de Lidl
voor het sponsoren van het schoolplein!

-------------------------------------------------------

Keukenploeg de Burgerij
De keukenploeg van wijkcentrum ‘de Burgerij’ maakt in de maand maart weer allerlei lekkere lunchgerechten
en maaltijden. Hartstikke leuk en lekker. U kunt wanneer u geïnteresseerd bent deze maaltijden bestellen en
afhalen. Voor meer informatie kunt u terecht via het mailadres wijkcentrumdeburgerij@gmail.com

---------------------------------------------------------Agenda schooljaar 2020-2021
Vakantierooster 2020-2021
2 april 2021
5 april 2021
26 april t/m 7 mei 2021
13 en 14 mei 2021
24 mei
26 juli t/m 3 september 2021

Studiedagen 2020-2021
24 maart 2021
12 mei 2021
1 juli 2021

Goede vrijdag
Tweede paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie

woensdag
woensdag
donderdag

-------------------------------------------------------

Vakantierooster schooljaar 2021-2022
Onderstaand het vakantierooster voor komend schooljaar. Dit kunt
alvast in uw agenda noteren.

25 t/m 29 oktober 2021
27 december 2021 t/m 7 januari 2022
28 februari t/m 4 maart 2022
15 april 2022
18 april 2022
25 april t/m 6 mei 2022
26 en 27 mei 2022
6 juni
25 juli t/m 2 september 2022

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
Tweede paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie

u

