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Maandag 17 t/m vrijdag 21 februari is het voorjaarsvakantie
Deze week vindt er weer een luizencontrole plaats.
Maandag
24 februari
Juf Janet is helaas afwezig, juf Annemieke valt in.
Dinsdag
25 februari
Het tweede thema start, dit keer is het onderwerp “sprookjes”
Iedereen mag verkleed (als sprookjesfigur) naar school komen.
15:15 – 16:30 uur buitenschoolse sportactiviteiten
Woensdag
26 februari
Donderdag 27 februari
Vrijdag
28 februari
De rapporten gaan mee
Deze week zijn de gesprekken, ook nu weer verwachten we leerlingen én ouders.
Maandag
2 maart
Dinsdag
3 maart
Woensdag 4 maart
Donderdag 5 maart
Vrijdag
6 maart

Rapporten
Dit schooljaar zullen de nieuwe rapporten mee worden gegeven.
Onze wens is om een meer digitaal rapport mee te gaan geven, het feit dat de oude boekjes niet meer op
voorraad waren, heeft het allemaal wat bespoedigd.
We willen graag de mogelijkheid om evt. nog wat aan te passen, vandaar dat het rapport na de vakantie een
proefversie zal zijn. Bovendien is het nu nog een versie die met de hand ingevuld moet gaan worden, daar zijn
we dus ook druk mee aan het ontwikkelen.
In het rapport zal het gaan over datgene wat we in de klas signaleren en is het tevens een overzicht van de
vorderingen die de leerlingen maken op de methodegebonden toetsen – de ingeoefende stof.
Vanzelfsprekend zal ook een overzicht worden toegevoegd van de vorderingen op de toetsen van het
leerlingvolgsysteem van CITO.
Het kleuterrapport komt nog niet na de voorjaarsvakantie, wel houden we de contactavonden. De kinderen
van groep 1 en 2 krijgen een observatiekaart. Dit komt vanuit DORR, het leerlingvolgsysteem voor kleuters. In
april wordt weer een nieuwe kaart ingevuld. Op de contactavond komt dit aan de orde.
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CITO toetsen
De toetsen zijn weer geweest, het zit er weer op. De kinderen hebben flink hun best gedaan.
Maar we toetsen niet alles. Veel belangrijke kwaliteiten kunnen niet getoetst worden, maar iedereen heeft die
in het leven wel nodig.

Na de vakantie komt de uitnodiging voor de gesprekken. Ook nu gaan we er vanuit dat alle leerlingen bij de
gesprekken aanwezig zullen zijn.
Thema sprookjes
Na de voorjaarsvakantie starten we met het thema sprookjes.
Voor de groepen 1-2-3 zijn we nog op zoek naar verkleedkleren (kabouter/dwergen, heksen, prins/prinsessen,
koning/koninginnen, nachthemd en slaapmuts enz.).
Ook zijn we op zoek naar een “heksenketel” en boompjes (speelfiguren).
We horen het graag als u iets te leen heeft voor ons.
Enne… tijdens de opening op de dinsdag na de voorjaarsvakantie hopen we dat er heel veel sprookjesfiguren
op het plein zullen lopen!
Extra schoonmaak
Op dinsdag 11 februari is er weer flink gepoetst in school!
Ouders weer hartelijk dank voor de inzet.
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