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voorjaarsvakantie
start school na de vakantie 8.40u
studiedag, alle kinderen hele dag vrij
sponsorloop gaat niet door
De grote rekendag

Bedankt
Wij willen jullie heel graag bedanken voor de afgelopen periode met een kleine
attentie. De kinderen brengen deze vandaag mee naar huis.
Waarschijnlijk zijn er meer mensen betrokken geweest bij de opvang thuis en
daarom iets om gewoon samen te delen.
Gedragsverwachting
We zijn gestart met een nieuwe
gedragsverwachting: “Ik ben aardig”
De kinderen kunnen weer muntjes verdienen zodat
we samen weer door kunnen sparen aan het aantal
ballen in de buis voor in de school. We hebben er
nu 83 en gaan dus op naar de 100!!!!
Carnaval
Vandaag hebben we een heel klein beetje carnaval gevierd. Natuurlijk waren we
verkleed op school, hebben we in onze eigen klas in de middag een klein feestje
gevierd met spelletjes, muziek, stoelendans of hossen. Het was de afsluiting van
een heel fijne week.
Ziekmelden
Er zijn afgelopen week een aantal ouders geweest die hun kind afgemeld hebben
via een mail naar de leerkrachten i.p.v. te bellen naar school. (er is veel meer
contact geweest per mail tijdens de Lock down).
Aan jullie toch de vraag om jullie zoon/dochter ziek te melden voor half 9 per
telefoon: 0162-453685. Je krijgt dan de conciërge of de administratie aan de lijn
en die nemen de afmelding graag op.
De leerkracht is bezig met de voorbereiding van de dag en bekijkt vaak pas later
zijn/haar mail. U wordt dan onnodig gebeld met de vraag waar uw zoon/dochter
is.
Rapportmapjes
Als de rapportmapjes alweer terug zijn op school dan daarvoor onze hartelijke
dank. Mocht u dat nog vergeten zijn wilt u dan zorgen dat ze na de vakantie
meegegeven worden zodat we die aan het eind van het jaar nog een keer
kunnen gebruiken. Het gaat om het plastic mapje en de kartonnen kaften voor
en achter. De inhoud mag u zelf bewaren.
Vakantie
De kinderen gaan samen met jullie genieten van de vakantie. Nu even geen
schoolwerk thuis. We hopen dat we nog een paar dagen kunnen genieten van het
mooie winterweer.
Start school
Op 22 februari a.s. verwachten we alle kinderen weer op school om 8.40u.
We gaan dan op dezelfde wijze door zoals we nu zijn geëindigd. Alle lessen,
buitenspelen etc. alleen met de kinderen uit de eigen klas. De kinderen die

worden opgehaald of zelf naar huis gaan, betekent ophalen om 15.00u en op
woensdag om 12.30u.
Stagiaires
Vanaf 1 februari hebben we een nieuwe stagiaire in groep 5c/6c: juf Letty.
Juf Karen (groep 5d/6d) en juf Eva (groep 3b/4c) zijn bij ons klaar en zijn nu
naar een andere school gegaan.
We wensen hen alle 3 heel veel plezier op hun stageplek.
Vervangingen
Groep 6b
Afgelopen week is juf Quincy gestopt voor de klas. Dit heeft met Corona en de
periode in haar zwangerschap te maken. Zij zal ondersteunende werkzaamheden
doen vanuit thuis via afstandsonderwijs. De contacten met kinderen die thuis
moeten blijven zullen door haar worden onderhouden.
De groep heeft nu op maandag, dinsdag, woensdag juf Suzanne en op
donderdag en vrijdag meneer Thom.
Groep 6a
Vanaf deze week werkt Thom als lio-stagiar mee op maandag en dinsdag.
Juf Crissy zal niet altijd in de groep zijn omdat hij het steeds meer alleen moet
doen.
Groep 4b
Juf Eefje is op maandag, dinsdag en woensdag in groep 4b. Zij zal steeds meer
zelfstandig de groep gaan draaien zodat juf Hanneke andere taken krijgt. Zij
gaat kinderen ondersteunen bij “Bouw”, een specifiek leesprogramma, op de
dinsdagochtend. Op maandag zal zij de groepen vervangen van juf Kimberley,
meneer Bas en juf Yvet.
Groep 5b
Op maandag 22/2 vervangt juf Hanneke juf Yvet.
Groep 8a
Meneer Ruud zal tot het einde van het schooljaar 1 dag in de week vervangen
worden op de dinsdag of de donderdag voor werkzaamheden bij Delta-onderwijs.
Daarnaast heeft hij soms ook uren voor werkdruk of stagecoach waarop hij
vervangen wordt. We proberen zoveel als mogelijk hiervoor dezelfde leerkracht
in te zetten. Na de vakantie zullen we aangeven wie dat is.
Groep 3b/4c
Juf Marjolein heeft donderdagochtend werkdruk uren en wordt vervangen door
juf Whitney.
Groep 7d/8d
Op donderdagmiddag zal juf Whitney meedraaien met de domeinmiddag in deze
groep samen met juf Ilona.
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