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AGENDA

Maandag

28 maart

Vrijdag
Maandag

4 maart
7 maart

Start inschrijven
rapportgesprek
Rapport mee
Week van
rapportgesprekken

ALGEMEEN NIEUWS

Huidige situatie.
De golf van besmettingen van leerlingen heeft zich verplaatst naar de leerkrachten. In de
voorbije weken liepen wij tegen de grenzen van onze mogelijkheden aan en zagen wij
ons genoodzaakt groepen naar huis te sturen.
Wij hopen dat we na de vakantie weer in rustiger vaarwater zullen komen en kunnen
terugkeren naar een vertrouwde, rustige situatie. De versoepelingen die vandaag en
volgende week ingaan zullen we na de vakantie verwerken in een aangepast protocol. U
wordt daar na de vakantie over geïnformeerd.

Studiedag 14 februari.
Afgelopen maandag heeft het team de resultaten van de Cito-M toetsen geanalyseerd.
Wij zijn niet tevreden over de behaalde resultaten. Voor alle groepen geldt dat wij de
verwachting hebben dat de leerlingen beter kunnen scoren dan dat ze hebben laten zien.
Voor alle groepen zijn plannen gemaakt waarbij het ons doel is dat de leerlingen aan het
eind van het jaar naar verwachting zullen presteren.

Rapportgesprekken.
Op 4 maart krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis. Vanaf maandag 28 februari
kunt u zich inschrijven voor een rapportgesprek. De leerlingen van groep acht hebben in
de afgelopen weken een eindadvies gesprek gehad. Voor die groep geldt dat indien u als
ouder dat wenst, er een afspraak gemaakt kan worden met de leerkracht. De gesprekken
kunnen weer op school plaatsvinden.
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Week van de Lentekriebels.
In de bijlage vindt u een brief waarin wij de week van de Lentekriebels aan u uitleggen.

VAKANTIES

2021-2022

Voorjaarsvakantie:
21-02-2022 t/m 25-02-2022
Goede Vrijdag/Pasen:15-04-2022 t/m 18-04-2022
Meivakantie:
25-04-2022 t/m 06-05-2022
Hemelvaart + vrijdag:
26-05-2022 t/m 27-05-2022
Pinksteren:
06-06-2022
Zomervakantie:
18-07-2022 t/m 28-08-2022
STUDIEDAGEN

2021-2022

Dinsdagmiddag
Donderdagmiddag
Vrijdag

29-03
14-04
17-06

Kinderen vanaf 12:00 uur vrij
Kinderen vanaf 12:00 uur vrij
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