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Belangrijke data:
Maandag 24 januari t/m 4 februari
Woensdag 26 januari
Donderdag 27 januari
Donderdag 3 februari

IEP toetsweek
Start nationale voorleesdagen
Oud papier
Uitgifte Info nummer 11

KOM – Kind op Maandag
Marcus 2: 13-28 en 3: 1-6 Dat mag niet, toch?
Jezus eet met tollenaars en mensen die verkeerde dingen doen.
Zijn leerlingenvasten niet, zoals de leerlingen van Johannes de
Doper wel doen. En op een sabbat plukken ze zomaar aren
van het veld om op te eten.
Dat mag allemaal niet, toch? Of toch wel?

Marcus 3: 7-30 Volg jij Jezus nog?
Jezus stelt 12 apostelen aan. Veel mensen geloven in hem,
maar er zijn ook steeds meer mensen die hem afwijzen.
Zijn eigen broers zijn bang dat Jezus zijn verstand verloren
heeft.

Nationale voorleesdagen
Voorleesontbijt
Op woensdag 26 januari hebben wij ons jaarlijks voorleesontbijt. De leerlingen
worden voorgelezen door een leerkracht. Tussendoor krijgen zij een lekker
ontbijtje. Het ontbijt wordt verzorgd door de leerkrachten. Deze morgen
mogen de kinderen in hun pyjama naar school komen. Ze mogen ook een
deken, een kussen en knuffel meenemen. Na het ontbijt kleden de kinderen
zich weer om dus het is belangrijk dat uw kind(eren) ook hun gewone kleding
mee naar school nemen. We hopen op een gezellige morgen met elkaar.

Groep 3 t/m 8
Groep 1 t/m 7
Groep 1 t/m 7

Covid-regels
- Alle volwassenen houden overal 1,5 meter afstand van elkaar.
- Leerlingen komen zoveel mogelijk zelf naar school.
- Ouder(s)/verzorger(s) komen niet in de school.
- Alle kinderen met milde neusverkoudheidsklachten blijven thuis en laten
zich testen. Bij een negatief (zelf)testresultaat mogen zij naar school. Anders
blijven zij thuis totdat ze 24 uur klachtenvrij zijn.
- Voor groep 6, 7 en 8 geldt een dringend advies om een mondkapje te
dragen en een preventieve zelftest af te nemen.
- Er wordt veel geventileerd in school, dit betekent dat de ramen veel en
regelmatig open staan.

IEP leerlingvolgsysteem
Wij hadden in tijdens de jaaropening gepland om u
wat meer te vertellen over het IEP
leerlingvolgsysteem en de IEP eindtoets. Vanwege
de maatregelen kon er geen jaaropening
plaatsvinden en dat is heel jammer. U heeft nu niet
de mogelijkheid gehad om vragen te stellen of meer
informatie te ontvangen. Wij hebben daarom een
presentatie met extra informatie gemaakt om u op
deze alternatieve manier te informeren over de
toetsen van IEP. De presentatie ontvangt u apart via
de mail. Tijdens de IEP toetsen wordt de opgedane
kennis over een langere periode gemeten en met deze toets resultaten gaan wij met u in gesprek de komende
ouder-kind gesprekken 14 en 17 februari 2021. De IEP-toetsen worden vanaf maandag afgenomen bij de leerlingen
van groep 3 t/m 8. De komende twee weken staan in het teken van IEP.

Wijziging in jaarkalender 14 februari ouder-kind
gesprekken
De ouder-kind gesprekken staan in de kalender op 15 en 17 februari.
U kunt dit wijzigen naar 14 en 17 februari. Het wordt toch maandag
gehouden.

Nieuws uit de groepen
Thema Noord- en Zuidpool#Iglo bouwen#helaas te weinig blokken.

