
 

 

Nieuwsbrief 21     `   12-02- 2021 

 
Algemeen  
De eerste week is weer achter de rug en naar wat ik hoorde waren de (meeste) kinderen weer blij 
dat ze naar school mochten. Ook voor u als ouder zal het wel weer fijn geweest zijn om ze bij ons af 
te leveren.  

Maandag liep wel even anders dan verwacht, de sneeuw heeft ervoor gezorgd dat niet iedereen naar 
school kon komen. De sneeuw leverde wel wat mooie plaatjes op (met dank aan de moeder van Ben 
uit groep 5/6 en Adam uit groep 3/4). 

                  

Ik hoop zelf maandag weer gewoon aanwezig te zijn, mocht dit onverhoopt niet het geval zijn, dan 
kunt u mij altijd bereiken via Parro of de mail. 

Studiedag 
Woensdag hadden wij met het team een online studiedag over hoe leren werkt. Deze dag werd 
verzorgd door Academica. Zij begeleiden ons ook bij de implementatie van de leerteams (PLG zoals 
wij dit noemen) en deze dag was een vervolg op de tweedaagse van begin van dit schooljaar. 
Hoogstwaarschijnlijk gaan wij ook komend schooljaar de samenwerking met dit bureau aan om 
verder te gaan met deze teamontwikkeling. 
Heerlijk was het om weer een dagje ouderwets in de ‘schoolbanken’ te zitten. 
 
Activiteiten dit schooljaar OR 
Zoals u kunt begrijpen zullen door Corona een aantal activiteiten verplaatst moeten worden.  
De schoolreis wordt verplaatst naar 21 mei. De juffendag wordt verplaatst naar 16 juni. Dit was een 
studiedag, maar deze studiedag komt dus te vervallen. 
De feestweek die gepland stond in de week van 5 april. wordt verplaatst naar september. Over de 
sponsorloop zijn wij nog aan het nadenken, wellicht wordt dit een andere vorm zodat wij toch dit 
jaar het goede doel ‘Wereld ouders’ kunnen helpen. 
 
  



 

 

Leuk nieuwtje 
Wist u dat de moeder van Levi Mak uit groep 5 een boek heeft geschreven?   

    
 
Voor meer informatie kijk op: https://uitgeverijensifera.nl/wat-ziet-sofie 
 
 

Belangrijke data: 

22 t/ m 26 februari  Voorjaarsvakantie 
8 maart    Definitieve adviesgesprekken groep 8 (leerlingen groep 8 zijn vrij) 
 
 
 


