Keek op de week
28 januari 2022

Keek op de week - week 5
Informatie
•

Cito/LVS
Deze week worden er nog toetsen afgenomen.

•

Rapportmap
Indien je nog een rapportmap van je kind(eren) thuis hebt, wil je deze dan weer meegeven
naar school? Alvast bedankt!

•

Coronamaatregelen
Tijdens afgelopen persconferentie werden geen grote wijzigingen omtrent het handelen op
scholen bekend gemaakt. Dat betekent dat we nog steeds werken met de cohortering per
bouw, verschillende begin- en eindtijden hebben en door verschillende ingangen de school
betreden. Wat wel is veranderd zijn de quarantainemaatregelen. Alleen kinderen die zelf
klachten hebben, ziek zijn en/of een positieve test hebben, moeten thuisblijven. De andere
kinderen kunnen gewoon naar school. We zullen vanaf heden dan ook geen mailtjes meer
sturen bij een positief getest kind in de groep. Mochten er grote uitbraken zijn, is er contact
met de GGD over aangescherpte adviezen. Voor kinderen vanaf groep 6 geldt nog steeds het
dringende mondkapjes- en preventieve testadvies. Kinderen krijgen de testen van hun
stamgroepleider.

•

Verkleedfeest
Vrijdag 18 februari is het verkleedfeest. De
kinderen van de onder- en middenbouw mogen
in de ochtend verkleed komen. De kinderen van
de bovenbouw in de middag. De kinderen van de
onderbouw hoeven deze dag geen eten en
drinken mee te nemen. De bovenbouw krijgen
dit in de middag dus hebben in de ochtend wel
wat nodig. We gaan er een geslaagd feestje van
maken met de kinderen!

Maandag 31 januari
Stamgroep
Luistervink

Onderwerp
Stamgroepleider

Inhoud
Evert werkt vandaag i.p.v. Nikki

Onderwerp
Stamgroepleider

Inhoud
Evert werkt vandaag zodat Rozemarijn de leestoetsen af
kan nemen.

Dinsdag 1 februari
Stamgroep
Maraboe
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Woensdag 2 februari
Stamgroep
Konartel
Onderbouw

Onderwerp
Gymnastiek
Fiets mee

Inhoud
Vandaag weer gymnastiek. De bus vertrekt om 08:15!
Vandaag mogen de kinderen hun fiets (of step) mee naar
school nemen.

Donderdag 3 februari
Stamgroep

Onderwerp

Inhoud

Onderwerp
Studiedag

Inhoud
Alle kinderen zijn vrij

Vrijdag 4 februari
Stamgroep
Hele school
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