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Studiedagen op 4 en 7 februari 

Zoals ik u al eerder heb aangegeven zijn de studiedagen van afgelopen vrijdag en vandaag verplaatst 

naar vrijdag 4 en maandag 7 februari. Op deze dagen zijn de kinderen vrij en maken wij op basis van 

de afgenomen toetsen en ervaringen met de leerlingen nieuwe plannen voor de tweede helft van 

het schooljaar. 

 

 

Adviesgesprekken VO en Rapportbesprekingen     

De advies- en 10-minutengesprekken zullen op school worden gehouden. Voor het adviesgesprek 
van de groepen 8 mogen beide ouders met hun kind komen. Voor de 10-minutengesprekken van de 
groepen 1-7 nodigen we 1 ouder uit om op school te komen. 
 
Wilt u niet te vroeg naar school komen, het liefst 1 à 2 minuten van tevoren? Wilt u hierbij aan de 
volgende Corona regels denken: 

• Bij gezondheidsklachten niet naar school komen en dit via Social Schools aan ons melden.  

• De 1,5m regel in acht nemen. 
 
De ouders met een leerling op de begane grond wordt verzocht om van de plein-ingang bij de keuken 
gebruik te maken om de school in te lopen en van de plein-uitgang bij de picknick-tafel om de school 
weer te verlaten. 
 
De ouders met een leerling op de eerste verdieping wordt verzocht om van de hoofdingang gebruik 
te maken om de school in te lopen en van de uitgang aan de Treslonglaan om de school weer te 
verlaten. 
 
Wilt u samen met de leerkracht letten op de tijd? 
 
Vandaag hebben we de adviezen voor het Voortgezet Onderwijs vastgesteld. Deze worden dinsdag 8 
en woensdag 9 februari met de ouders en kinderen van groep 8 op school besproken. 

Op maandag 21 en woensdag 23 februari worden de ouders van de groepen 1 t/m 7 voor een tien-

minuten gesprek over de vorderingen van hun kind op school verwacht. De ouders van de groepen 5 

worden voor een gesprek van een kwartier uitgenodigd, omdat dan ook de uitslag van de in november 

afgenomen NSCCT kan worden besproken.  

Via Social Schools krijgt u de mogelijkheid om op een dag en tijdstip in te schrijven. De inschrijving 

start op vrijdag 11 februari om 09.00 uur en eindigt op woensdag 16 februari om 18.00 uur. De 

melding dat de inschrijving van start gaat, ontvangt u donderdag 10 februari via Social Schools.    
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Vrijdag 18 februari krijgen alle kinderen hun rapport mee naar huis. De rapporten van de kinderen zijn 

voorzien van grafieken van de Cito-toetsen die een duidelijk beeld geven van het functioneren van uw 

kind(eren). 

≈≈≈ 

Voorjaarsvakantie 

In verband met de voorjaarsvakantie is de school van maandag 28 tot en met vrijdag 4 maart 

gesloten.  

 

 

Vacature adjunct-directeur     

Deze week komt een zgn. benoemingsadviescommissie bijeen om een profielschets op te stellen 

voor het aantrekken van een nieuwe adjunct-directeur die meester Raymond gaat vervangen. Deze 

commissie bestaat uit vertegenwoordigers van het team, een ouder uit de MR, een 

vertegenwoordiger van het bestuur en ondergetekende. 

 

 

Museum- en theaterbezoek nog uitgesteld 

Hoewel de musea en theaters tot 22.00 uur weer open mogen, hebben wij aan de cultuursector 

doorgeven dat wij er nog geen gebruik van zullen maken. De reden is dat we als begeleiders niet de 

anderhalve meter in acht kunnen nemen èn dat de groepen nog steeds niet met elkaar mogen 

mengen. Daar waar er een digitaal alternatief is, proberen we hier wel gebruik van te maken. 

 

 

Disco groepen 7 en 8 afgelast 

In verband met het (oplopend) aantal coronabesmettingen kan de voor februari geplande disco-

avond helaas niet doorgaan. Net als met alle andere activiteiten die moesten worden geannuleerd 

wordt ook de disco niet op een later moment ingehaald. In plaats daarvan organiseren we 18 

februari een gezellige filmmiddag voor de groepen 7 en 8 op school. Compleet met koek en zopie, 

maar dan wel in hun eigen bubbel. 

 

Met vriendelijke groet, 

mede namens de collega’s, 

Herman van Reine. 


