Uniek nieuws 4 maart 2021

Beste ouders en verzorgers,
De vakantie, waarin we van het heerlijke weer konden genieten, is
weer voorbij. Groep 8 heeft de cito M afgerond en de kinderen
hebben deze week hun definitieve advies gekregen. Mooie adviezen,
waar ze hard voor gewerkt hebben. In de andere groepen is het in de
ochtend heel stil, daar wordt nu hard gewerkt aan de Cito midden. De
resultaten zullen jullie in de week van 22 maart meekrijgen.
Rapport
Het rapport is vernieuwd. Naast
een mooie nieuwe lay-out, is het
rapport een soort portfolio
geworden. Een rapport echt van
het kind, waarin hij/zij aan kan
geven hoe het gaat, wat ze nog
nodig hebben, waar ze goed in
zijn. Klinkt als het oude rapport
en sommige dingen zien jullie ook
wel terug, maar in een andere
vorm. Daarnaast krijgen jullie
natuurlijk ook de vertrouwde
gegevens van de toetsen erbij
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Maart
Weer naar school
Toetsweek
Groep 7/8 start eerder
Definitieve
adviesgesprekken
groep 8
Studiedag, alle
kinderen vrij
Rapporten mee
Voortgangsgesprekken
groep 1-7
April
Goede Vrijdag en
Tweede Paasdag
Alle kinderen vrij
Eindcito groep 8
Koningsspelen
Studiedag, alle
kinderen vrij
Koningsdag, alle
kinderen vrij

Vrije dagen
In de aankomende periode zijn er een aantal studie- en nationale feestdagen waardoor de
kinderen vrij zijn.
Corona
In deze tijd van het jaar zien we dat veel kinderen weer last krijgen van
hooikoorts. Als de kinderen al bekend zijn met hooikoorts, mogen zij wel
naar school. Veel kinderen weten zelf dat ze hooikoorts hebben, maar
misschien kunnen jullie dit zelf nog even doorgeven aan de juf/meester
van jullie kind. Mochten er toch benauwdheidsklachten en/of koorts
bijkomen, dan moet jullie kind wel thuisblijven en wordt geadviseerd
hem/haar te laten testen.
Daarnaast wil ik jullie nogmaals vragen om bij het brengen en halen van jullie kind, het plein/ de stoep
z.s.m. te verlaten en naar huis te gaan.
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Nieuwe thema: In de lucht en daarboven
Groep 2/3 heeft van de week al een start gemaakt met het thema, want wat staat er hoog in de
lucht….? De zon! En wat maakt de zon op het plein als jij daar staat……? Een schaduw! En hoe
leuk is het dan om de schaduw van elkaar om te trekken!

Groep 1-3 gaan naast de zon bekijken wat er nog meer heel hoog in de lucht is. Hoe heet dat
allemaal en hoe ziet het er uit? Wat doen ze daar hoog in de lucht? Kunnen we daar naartoe
met een vliegtuig?
Groep 4-6 gaan naar de dieren die in de lucht leven kijken. Wat voor soorten vogels zijn er? Wat
is het verschil? Hoe leven ze en wat eten ze?
Groep 7-8 gaat de technische ontwikkelingen van de laatste tijd onderzoeken. Wanneer was de
eerste maanlanding, wat is NASA, wat zijn satellieten, welke planeten zijn er, wat zijn de
verschillen/overeenkomsten.

Hartelijke groet,
Heidi Kok
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De volgende nieuwsbrief ontvangen jullie op 1 april
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