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Rapport en rapportgesprekken
Vandaag zouden eigenlijk alle kinderen hun rapport krijgen. Omdat ze nog maar kort
weer op school zitten en we nog volop bezig zijn met de CITO-toetsen komt het rapport
twee weken later op vrijdag 26 maart.
De rapportgesprekken zullen door alle maatregelen die nog gelden in een aangepaste
vorm gaan plaatsvinden. Voor groep 2 zullen de gesprekken op school plaatsvinden op
woensdag 7 april. Voor de andere groepen zijn het telefonische gesprekken op woensdag
31 maart. Groep 7 heeft online gesprekken, zodat juf Ilona de plaatsingswijzer kan laten
zien. Voor groep 1 zullen ook op dinsdag 30 maart gesprekken worden gepland, omdat in
deze groep veel kinderen zitten. U ontvangt binnenkort een schema met daarop de tijden
van de gesprekken.

Tassen mee naar school
We geven elke dag de kinderen van groep 3 t/m 8 de chromebooks en werkboeken
mee naar huis. De reden daarvoor is dat we—in geval van quarantaine—het online
onderwijs snel moeten kunnen opstarten. Een andere reden is dat kinderen die thuis
zitten i.v.m. een verkoudheid verder kunnen met hun werk en via google meet contact
kunnen hebben met hun leerkracht. Dit komt best vaak voor.
Nu we ook weer gaan gymmen betekent dit dat kinderen soms meerdere tassen mee
moeten nemen. We snappen dat dit vooral voor de jongsten een probleem is. Helaas
kunnen we het op dit moment niet anders maken. Het is hopelijk nog maar voor een
korte periode. Wat wel een deel van het probleem zou kunnen oplossen, is het laten
hangen van de gymtas op school gedurende 1 week. Dan hoeft deze maar 1x heen en
1x terug worden meegenomen.
Na het gymmen mogen we trouwens gewoon douchen, omdat we in vaste groepen naar de sporthal gaan. Daarover bestond deze week nog wat onduidelijkheid, maar we hebben het nagevraagd bij de betreffende instanties.

Tevredenheidsonderzoeken

Studiedag 6 april

In april krijgt u een verzoek om deel te nemen aan een
tevredenheidsonderzoek. Elke twee jaar vindt dit plaats
op alle scholen van onderwijsstichting Arcade. Ouders,
leerlingen van groep 5 t/m 8 en medewerkers wordt gevraagd wat ze van de school vinden. Binnenkort ontvangt
u meer informatie.

De studiedag die gepland
staat op 6 april as. (derde
paasdag) gaat gewoon door.
Deze dag zijn alle kinderen
dus vrij.

Oud papier
In maart zullen er weer containers op de parkeerplaats van de sporthal staan voor het oud
papier. We willen u vragen om daar het oud papier naar toe te brengen. Het zijn gesloten
containers, dus de dozen kunnen er niet ingegooid worden. De vaders die deze maand ingepland stonden, hoeven niet te helpen.
De containers zijn geopend op zaterdag van 8.00 tot 16.30 uur.

Groep 1-2
De kleutergroep is inmiddels gegroeid naar 34 kleuters. Vanaf eind november zijn er 8 kinderen ingestroomd en 1
kleuter heeft onze school verlaten. We horen dat er zorgen zijn over de grootte van de kleutergroep en dat er
gedacht wordt dat de groep nog veel groter gaat worden. Dit is niet het geval. Op dit moment weten we dat er
nog 3 kleuters bijkomen; 1 in mei, 1 in juni en 1 in juli.
Het is natuurlijk een flinke groep. Dat hadden we ook zo ingeschat aan het begin van dit schooljaar. Dat is de
reden dat elke dag, de hele week, de leerkracht wordt ondersteund door een onderwijsassistent, juf Iris. Zij is
geen stagiaire; ze is een gediplomeerde onderwijsassistent en in vaste dienst bij Arcade.
De groep kinderen wordt regelmatig gesplitst. Juf Iris gaat bijv.
met de helft buiten spelen of gymmen in het speellokaal, terwijl
juf Geertje of juf Annemarie met de andere helft in de klas aan
het werken is. Ook wordt er tijdens het spelen veelvuldig gebruik
gemaakt van het speellokaal, waardoor de klas minder vol is. Door
op deze manier te werken, denken we dat er voldoende aandacht
blijft om alle kinderen zich optimaal te laten ontwikkelen.

Luizen pluizen
Omdat controle op
school nog niet kan, willen we u vragen uw kind
(-eren) regelmatig te
controleren op luizen.

Foto’s in de schoolapp
In de groepsmappen van
de schoolapp staan weer
nieuwe foto’s van activiteiten van de afgelopen
week. Kijken allemaal!

