Nieuwsbrief 10. 6-11-2020
Data van belang
9-20 november
26 november
27 november
2 december
16 december
18 december
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toets periode
schriften inzien gaat niet door vanwege corona
studiedag; alle leerlingen vrij
sinterklaas bezoekt de school
kennismaken nieuwe leerlingen
start kerstvakantie 12.35u

Vervangingen
Vervangingen vooraf geven is steeds lastiger omdat we nu nog niet weten hoe
het volgende week gaat lopen.
Juf Whitney is dinsdagochtend in groep 8a, meneer Ruud heeft dan tijd om de
DMT af te nemen.
Juf Whitney is donderdagochtend in groep 7c, meneer Joep neemt dan de DMT
af. Juf Whitney is donderdagmiddag in 6B, juf Quincy neemt dan de DMT af.
Juf Suzanne is woensdag in groep 5d/6d, meneer Gérard neemt dan de DMT af.
Start GSO (groep gebonden schoolonderzoek)
Zoals u op de kalender kunt zien starten komende maandag de toetsen. In de
groep worden de toetsen rekenen, spelling afgenomen bij de groepen 3 t/m 6.
Voor de groepen 7 en 8 komt hier de begrijpend leestoets bij. Individueel worden
de leestoetsen afgenomen, AVI en DMT. De leerkrachten zijn afgelopen week zelf
gestart met het afnemen van de DMT. De kinderen krijgen dan een vervangende
juf in de groep. We wensen de kinderen veel succes natuurlijk.
Luizencontrole gaat voorlopig niet door
Vanwege de huidige Coronamaatregelen is er voorlopig geen hoofdluiscontrole.
Op een aantal scholen was dit al zo, vanaf nu dus ook bij ons. Wilt u zelf uw kind
met regelmaat controleren op hoofdluis? Meld het a.u.b. als uw kind luizen of
neten heeft, dan geven we een brief mee aan de kinderen uit de groep zodat alle
ouders thuis extra kunnen controleren.
Vanuit de oudervereniging
Alles loopt toch een beetje anders als anders. We voegen de brief toe voor de
ouderbijdrage. Helaas kunnen we dit jaar niet contant betalen en vragen we u
om het over te maken via de bank. In de bijlage is de brief toegevoegd. Alvast
bedankt voor de bijdrage.
Hulpouders hebben we ook nog niet gevraagd omdat we zo weinig mogelijk
ouders en externen mogen toelaten in de school. Alleen als het strikt
noodzakelijk is.
De activiteiten die we organiseren zullen ook allemaal coronaproof moeten zijn.
Er zal dus veel met de eigen groep of unit worden gedaan. Toch hebben we de
bijdrage wel nodig juist om de kinderen, die extraatjes te kunnen geven die ze
verdienen.

