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Voorjaarsvakantie 

Vanmiddag begint de voorjaarsvakantie! De voorjaarsvakantie is 

dit jaar van maandag 22 februari tot en met vrijdag 26 februari. We 

hopen iedereen op maandag 1 maart weer gezond terug te zien. Of 

er op dat moment nieuwe maatregelen of versoepelingen zijn, 

wordt aankomende dinsdag na de persconferentie helder. Hier 

wordt u dan uiteraard in de vakantie nog over geï nformeerd.  

 

Nieuwe data 

Vanwege de lockdown hebben we opnieuw moeten kijken naar on-

ze kalender. Bij deze enkele aanpassingen: 

 

Cito LOVS 

Van maandag 8 maart tot en met vrijdag 19 maart staan de eerste 

Citotoetsen van dit schooljaar gepland voor de diverse vakgebie-

den. Net als voorgaande jaren krijgen de leerlingen na afloop van 

de toetsen hun resultaten mee naar huis. Deze worden tijdens het 

eerste rapportgesprek  met u besproken. Ook zal de MR worden 

ingelicht over de leerprestaties van de groepen t.a.v. vorige school-

jaren, de zogeheten datamuur. Het team stelt deze datamuur sa-

men op en presenteert per groep de resultaten aan de collega’s. 

 

Studiedagen 

Op dinsdag 6 april stond er al een studiedag gepland. Daarnaast 

moeten we onze studiedag van maandag 8 februari nog inhalen. 

Deze is verplaatst naar woensdag 7 

april. Dat  betekent dus dat de kinderen 

zowel op dinsdag 6 als woensdag 7 

april vrij zijn. Op die manier hebben ze 

een mooi lang paasweekend! Het team 

gaat op deze dagen resultaten analyse-

ren, rapporten maken, plannen opstel-

len en wederom nieuwe methodes be-

kijken voor ons rekenonderwijs. 
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Rapporten en contactmomenten 

Donderdag 8 april krijgt uw kind het eerste rapport van dit schooljaar mee. Dit rapport zal dan 

ook weer te zien zijn in Parro. Het rapport zal besproken worden tijdens het eerstvolgende con-

tactmoment dat gepland wordt op maandag 12 april of dinsdag 13 april. Dit kunt u tegen die tijd 

zelf weer regelen via Parro. Ook worden de scores van de CITO-toetsen van uw kind(eren) tij-

dens dit contactmoment besproken.  

 

Kindgesprekken 

Onze kindgesprekken zouden eigelijk in februari plaatsvinden, maar deze verplaatsen we naar 

maart. In deze periode gaan we dus met alle kinderen in gesprek over hun onderwijsbehoeften, 

wat ze interesseert, om ze op deze manier optimaal te betrekken bij hun eigen leerproces. 

 

Open dag en peuterochtend 

Het is lastig om met de huidige maatregelen een open dag en peuterochtend te organiseren. De-

ze komen daarom ook te vervallen. We willen nieuwe en geï nteresseerde ouders echter wel een 

kans geven om een kijkje te nemen bij ons op school. Daarom kunnen ouders in de weken van 

maart en april een individuele afspraak maken met meester Quinten. Ook wordt er in maart een 

film gemaakt van onze school, zodat ouders in ieder geval al een goede eerste indruk kunnen 

krijgen van onze school. Kent u iemand die ook graag wil kennismaken met onze school? Nodig 

ze dan vooral uit om een afspraak te maken met meester Quinten. 

 

 

Nieuwe leerling 

Na de voorjaarsvakantie start Fedde Paalman bij ons op school! 

Fedde is het broertje van Jurre en heeft al meerdere wendagen 

gehad. Het kan dus zijn dat u hem al heeft gezien. We willen 

Fedde heel veel plezier wensen bij ons op school! 

 

 

 

Verlof Juf Eva 
Juf Eva gaat vanaf april met zwangerschapsverlof. In 

maart is ze nog wel op maandag en dinsdag aanwezig 

op school, maar staat ze niet meer voor de klas. Ze gaat 

die maand enkele ambulante taken vervullen. Zo gaat 

ze onder meer een nieuw conceptplan ontwikkelen 

voor onze talentengroep. Gonda Plas gaat  juf Eva ver-

vangen. Dit zal ongeveer tot midden september duren. 

Hier zijn we heel blij mee. Zowel de kinderen als wij 

zijn namelijk al erg bekend met juf Gonda. We willen 

haar heel veel plezier bij ons op school wensen de aan-

komende maanden.   
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Activiteiten 
De Pannenkoekendag van vrijdag 19 maart gaat helaas niet door in ver-
band met de huidige maatregelen. We kunnen vanaf maart wel verder 
met ons techniekcircuit! De eerstvolgende dag voor ons circuit staat ge-
pland op maandag 22 maart. De dag die in januari gepland stond moeten 
we nog inhalen. Deze hebben we verschoven naar donderdag 15 april. 
We sluiten het circuit af op donderdag 1 juli.  

 

Groen plein 

In de voorjaarsvakantie start de Tuinen van Geerdink met nieuwe werk-
zaamheden aan ons plein! Zo komen er wilgentunnels, meerdere ver-
stopplekjes en wordt een klein buitenlokaaltje gerealiseerd. We kunnen 
niet wachten om het eindresultaat te zien! Lekker ravotten in he groen 
straks! 
 
 

Belangrijke data: 

Leerlingenraad-

vergadering 

01-03 

Start  kindge-

sprekken 

02-03 

Start CITO LOVS 08-03 

Kangoeroewed-

strijd 

18-03 

Techniekcircuit 22-03 

Paasviering 01-04 

Paasweekend 02-04 t/m 

05-04 

Studiedag (alle 

leerlingen vrij) 

06-04 en 

07-04 

Rapporten mee 08-04 

Contactmomenten 12-04 en 

13-04 

Techniekcircuit 15-04 

Slagbaltoernooi 

(bovenbouw) 

16-04 

Groep 8 : eindtoets 21-04 en 

22-04 

Koningsspelen 23-04 

 


