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Informatie m.b.t. het Coronavirus… 
Onlangs ontving u een update over de huidige stand van zaken rondom het Coronavirus. Gelukkig blijft het 
bij besmettingen over het algemeen bij milde klachten. Ook is er deze periode nog geen groepsquarantaine 
geweest. En is er, i.v.m. het huidige leerkrachtentekort, tot nu toe geen groep naar huis gestuurd. Dat is fijn. 
Wel zijn er vanwege Covid in de verschillende groepen regelmatig leerlingen afwezig (geweest). Weliswaar 
lukt (online) thuiswerken maar u zult begrijpen dat toetsafname tijdens thuiswerken niet mogelijk is. 
Hierdoor zijn een aantal toetsresultaten van een aantal leerlingen nog niet binnen.  
Wijziging data rapport en oudergesprekken 
Zoals bekend zijn binnenkort de oudergesprekken die in principe online plaatsvinden. U ontvangt 
hiervoor een uitnodiging via Parro en geeft u de gelegenheid om voor een gesprek in te schrijven.  
Gisteren ontving u het bericht over een wijziging van data betreffende rapport en oudergesprekken. 
Zoals hierboven genoemd o.a. vanwege het nog ontbreken van toetsresultaten.   
Hierbij nogmaals de aanpassingen: 
De groepen 1/2, 7/8 en 8 
Maandag 7 en dinsdag 8 februari inschrijving gesprek(ken) 
Vrijdag 11 februari eerste rapport 
In de week van 14 februari oudergesprekken 
De groepen 3 t/m 7 
Maandag 28 februari en dinsdag 1 maart inschrijving gesprek(ken) 
Vrijdag 4 maart eerste rapport 
In de week van 7 maart oudergesprekken 
Vrijdag 18 februari aangepast Carnavalsfeest… 
Op vrijdag 18 februari staat het Carnavalsfeest gepland. In verband met deze Coronaperiode is het 
programma enigszins aangepast. De leerlingen mogen verkleed op school komen. 
Iedereen viert het uitsluitend in eigen groep. Uw kind hoeft voor de ochtendpauze geen 
eten en drinken mee te nemen. Daar wordt op school voor gezorgd.  
Denk nog even aan: 
Geen confetti, spuitbussen en andere aanverwante artikelen. 
De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 nemen een lunchpakket mee.  

Een nieuw (digitaal) rapport… 
Met het team is er een nieuw en tevens digitaal rapport ontwikkeld. Wij zijn erg blij 
met het resultaat. Vanaf dit schooljaar krijgen de groepen 1 en 2, net als de overige 
groepen, ook twee rapporten. Over de wijze van rapportage treft u in het rapport 
een toelichting. Wat hetzelfde blijft is de rode rapportmap die meegaat tot het einde 
van de schoolloopbaan.  

Van de ouderraad… 
Aanpassing bijdrage schoolreisjes 
De ouderraad organiseert en betaalt onder meer de jaarlijkse schoolreisjes en het schoolkamp van groep 8. 
De bijdrage die hiertoe wordt geïnd is al geruime tijd gelijk gebleven. Helaas ziet de ouderraad zich 
genoodzaakt door stijgende kosten, het komende schooljaar (2022-2023) een verhoging van € 2,00 door te 
voeren in de bijdrage die voor de schoolreisjes gebruikt worden. De bijdrage voor het schoolreisje wordt 
dan € 28,50 (nu: € 26,50). Het is gebruikelijk om een aanpassing tijdens een jaarvergadering voor te stellen. 
Maar zoals bekend heeft deze niet plaats gevonden. Vandaar nu schriftelijk dit voorstel.  
Zie voor meer informatie bijgevoegde brief.   

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fleonh1504&psig=AOvVaw3EgypTzeeYPhLbdGRKCypq&ust=1612883659199000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLC5n4zK2u4CFQAAAAAdAAAAABAI


Ouderbijdrage 
Middels de ouderbijdrage worden allerlei activiteiten bekostigd. In oktober ontving u hierover een brief.  
Mocht u er nog niet aan toe gekomen zijn…deze kan nog tot 19 februari worden overgemaakt.  
Oproep penningmeester 
Na afloop van het huidige schooljaar komt de plek van penningmeester vrij.  
De ouderraad is daarom op zoek naar een ouder/verzorger die het leuk lijkt om deze rol vanaf schooljaar 
2022-2023 op zich te nemen.  
De penningmeester helpt mee met de activiteiten van de ouderraad. En beheert de financiële aspecten: 
opstellen van een begroting, innen van de ouderbijdragen en verzorgen van diverse betalingen. 
Mocht u interesse hebben en/of meer willen weten? Dan kunt u altijd contact opnemen met de ouderraad 
en/of directie. Zie ook bijgevoegde brief.  
Oud papieractie… 
Elke tweede zaterdag van de maand staat er een container op de plek bij de parkeerhavens tegenover de 
school. Er is dan gelegenheid om tussen 9.30 u. en 11.30 u. oud papier te brengen. Met de opbrengst 
kunnen voor school materialen worden aangeschaft en komt dus geheel ten goede aan onze leerlingen! 
Dank hiervoor!  
Voor dit schooljaar zijn het de data: 
 

Zaterdag 12 februari Groep 4 Zaterdag 14 mei Groep 1/2a 

Zaterdag 12 maart Groep 3 Zaterdag 11 juni Groep 8 

Zaterdag 09 april Groep 1/2b Zaterdag 09 juli Groep 7/8 
 

Belangrijke data… 
vrijdag 11 februari: Eerste rapport groepen 1/2, 7/8 en 8 
in de week van 14 februari: Oudergesprekken groep 1/2, 7/8 en 8 
vrijdag 18 februari: Aangepast Carnavalsfeest  
21 t/m 25 februari: Voorjaarsvakantie 
vrijdag 4 maart:  Eerste rapport groepen 3 t/m 7 
in de week van 7 maart: Oudergesprekken groepen 3 t/m 7 

  
 
 

 
 


