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Wat lekkers voor iedereen! 

We hopen dat we nu echt voor de laatste keer 

dicht zijn geweest als school. Behalve 

natuurlijk als we vakantie houden zoals nu. 

Wat is het voor alle kinderen, alle 

leerkrachten en ouders een pittige tijd 

geweest met thuisonderwijs. Een diepe 

buiging voor iedereen. We geven de kinderen 

daarom vandaag wat lekkers mee. We weten 

zeker dat de kinderen veel geleerd hebben 

dankzij inzet van u als ouders en ons als team. 

Samen pannenkoeken bakken is niet alleen 

een feestje maar ook iets waar je veel van 

leert. Zo is het ook met het thuisonderwijs 

natuurlijk: niet alles is gegaan zoals het 

moest, maar alle kinderen hebben zich verder 

ontwikkeld en zo kijken wij daarnaar. 

Veel plezier bij het bakken en het opeten, dat 

iets niet gelijk lukt hoort erbij en komt later 

altijd weer goed. Geniet ervan in de vakantie! 

 

 

 

Rapport 

Op de kalender stond ook dat de kinderen 

vandaag een rapport mee krijgen. Dat hebben 

we een maand verschoven. Zo hebben we de 

tijd om na de vakantie goed te beoordelen 

wat de kinderen allemaal kennen en kunnen. 

Op 26 maart worden de rapporten 

meegegeven.  

Tussen 29 maart en 9 april worden 

gesprekken gepland met u als ouders. Wilt u 

deze data aanpassen op de kalender en in 

uw agenda? Bij deze gesprekken worden alle 

ouders uitgenodigd, met uitzondering van 

groep 8. Zij hebben namelijk in de komende 

tijd de adviesgesprekken. 

Studiedag op 22 februari gaat niet door! 

We vinden het erg belangrijk om alle 

kinderen na de vakantie weer op school te 

zien. Daarom vervalt de studiedag van 22 

februari.  

Rekenuurtje 

Na de vakantie krijgen de kinderen die zich 

hiervoor hebben opgegeven geen online 

rekenuurtje meer. We kregen van veel ouders 

positieve reacties, maar het inloggen en 

online volgen gaf soms problemen. We willen 

samen met StudiePro echt kwaliteit leveren 

en daarom vinden de lessen vanaf 22 

februari op onze eigen school plaats. Heeft u 

voor 18 februari niets gehoord, mailt u mij 

dan op j.vanloo@onzewijs.nl. Dit geldt 

natuurlijk alleen voor ouders van kinderen uit 

groep 5 tot en met 8 die zich hiervoor hebben 

opgegeven. 

Namens het team een fijne vakantie! 
Jeanette van Loo, directeur Ichtusschool. 
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