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De jarigen van de komende week:
Gilke, Sophie, Julia, Manouk, Fynn

Agenda
NB: alle activiteiten worden met in achtneming van de coronamaatregelen georganiseerd en kunnen
indien nodig op het laatste moment worden afgezegd.
30 maart
Digitaal theoretisch verkeersexamen groep 8
2-5 april
Goede Vrijdag en de Paasdagen: alle leerlingen vrij
13 april
Buitenles
15 april
Studiemiddag alle leerlingen vanaf 12 uur vrij.
23 april
Koningsspelen light of sportdag
27 april
Koningsdag : alle leerlingen vrij
1-16 mei
Meivakantie
24 mei
Tweede Pinksterdag

Grote Rekendag
Wat hebben de leerlingen een plezier gehad afgelopen woensdag. Een
hele dag niet gewerkt in de boeken, maar op allerlei manieren is wel
aandacht besteed aan rekenen.
Zo werden er geheime codes opgelost, zijn er souvenirs gekocht, is er met
geld gewerkt en hebben de kleuters pizza’s gebakken, waarvoor ze de
tomaten , ham en kaas keurig in vier gelijke delen moesten snijden.
Kortom: fijn om zo’n leuke projectdag in de groepen te kunnen
organiseren in deze tijd!

Ouderportaal
Als het goed is heeft iedere ouder een activatielink ontvangen in de mail. Mocht u deze niet hebben
gezien wilt u dan even bij de SPAM kijken?
In een andere mail heeft u een stappenplan gezien hoe de link naar het ouderportaal op uw telefoon
en/of laptop/computer gezet kan worden. De leerkrachten zullen de komende tijd dit ouderportaal
langzamerhand gaan gebruiken en vullen met berichten en foto’s van de groep.

Privacyformulier
Wilt u het privacyformulier invullen en aan uw kind meegeven? Het kan ingeleverd worden bij de
leerkracht van uw kind.

Huiswerk tijdens de afwezige dagen
Voor wat betreft het niet te hoeven missen van het schoolwerk: voor de eerder genoemde paar
dagen is het mogelijk om hetzelfde pakketje te ontvangen zoals we het al eerder dit jaar hebben
aangeven. In ieder pakketje zit: reken- en spellingswerk uit een werkboek + rekenboek, minimaal 30
minuten lezen en oefenwerk via de computer. Het kan zijn dat de eigen leerkracht nog iets anders
erbij meegeeft.
Via MOO ( ieder kind weet hoe ze hier moeten inloggen): Staal spelling en woordenschat,
Rekentuin, Taalzee, Words &Birds, Rekenmuurtje. De leerkrachten kunnen dan ook zien hoe lang en
hoe er gewerkt is met deze oefenprogramma’s. Dit is voor ons handig i.v.m. eventuele hiaten en het
opgeven van extra oefeningen bij moeilijke onderdelen, e.d.
Voor een paar dagen worden geen devices uitgeleend. Mocht een kind langer in quarantaine
moeten, dan wordt dit, indien nodig, wel gedaan. Het is gebleken dat steeds meer kinderen/ouders
thuis een device hebben waar MOO op werkt. Dat kan zelfs via de telefoon. Met de leerkracht van uw
kind kunt u de inlogtijden afspreken. Inloggen hoeft niet gedurende de hele dag. Dit zal veelal op
gezette tijden zijn, zodat uw kind de uitleg kan volgen die er in de klas gegeven wordt.
Materiaal dat u op kunt halen, wat dat is kan besproken worden met de leerkracht (werkboeken e.d.),
liggen vanaf 11 uur klaar. U kunt de werkboeken ophalen bij de leerkracht van uw kind. Wilt u dan bij
de betreffende klas even op het raam tikken? Het werk wordt u dan overhandigd zonder dat u de
school in hoeft.

Vierjarigen
Heeft u een kind dat voor de zomervakantie nog vier jaar wordt of kent u nog iemand die voor de
zomervakantie vier jaar wordt, dan is het fijn als deze kinderen al opgegeven worden voor school.
Een intakegesprek is ook in deze tijd te organiseren, zodat u en uw kind alvast een beetje kennis kan
maken met onze school.

Stukjes voor de volgende weekinfo kunt u inleveren
tot 12.00 uur op donderdag 01 april 2021

