NIEUWSBRIEF 19 februari 2021

Weer op school
Terwijl de laatste sneeuwhopen wegsmelten en we allemaal de
schaatsen weer in het vet hebben, gaan we genieten van een
heerlijke voorjaarsvakantie. We kijken terug op een bijzondere
periode. De periode van thuisonderwijs, noodopvang, digitaal
lesgeven enz. laten we hopelijk achter ons. Wat zijn we blij dat
de kinderen weer ‘gewoon’ op school zijn. Laten we hopen dat
dat ook zo blijft de komende periode. Ook hopen we dat we
allemaal gezond blijven. Desondanks kan het gebeuren dat er
vanwege ziekte o.i.d. toch vervanging voor een groep gevonden
moet worden. Dit is meer dan ooit een enorme uitdaging. In het
uiterste geval ontkomen we er niet aan om een groep naar huis
te sturen. Dat is dan geen gemakkelijke beslissing. We hopen
hierin op uw begrip.

Toetsen en rapport
Na de vakantie zullen we de M-toetsen, die normaal gesproken
in januari zijn gepland, afnemen. We maken daarin een
weloverwogen keuze welke toetsen we afnemen. De toetsen
geven ons een beeld waar de kinderen nu staan en wat er nodig
is in de komende periode. Op 1 april krijgen de kinderen hun
rapport. In die week (week 13) vinden ook de 10
minutengesprekken plaats. Deze gesprekken zijn in principe
telefonisch of via teams. U krijgt tzt een uitnodiging hiervoor.

Biddag

Twee weken geleden hebben we de plannen voor het groene
schoolplein met u gedeeld.
Er hebben zich al een aantal handige vaders zich aangemeld.
Dank hiervoor! We hebben wel nog meer hulp nodig.
Kunt en wilt u in juli/augustus ons helpen op de zaterdagen
of in de avonduren om de plannen van het plein te
realiseren? Doe dan een berichtje, naar
sandraruitenberg@deakker.nu
Ook is er een actie georganiseerd door de OWG. U kunt
rookworst, erwtensoep en andere lekkernijen bestellen. Dit
is om het wintergevoel nog even vast te houden
De
opbrengst gaat naar het schoolplein.

Buitenschoolsnieuws

Op 10 maart is het biddag. Het thema is ‘de biddende bouwer’.
Het is de gewoonte dat we op biddag met de kinderen naar de
Maranathakerk gaan. Dat kan nu niet. We zullen daarom op
school in de groepen invulling geven aan het thema.

AGENDA
22-26 februari
1 maart
29mrt-1 april
1 april
2-5 april
6 april

Groene Schoolplein

Voorjaarsvakantie
Weer naar school
10 minutengesprekken
Rapport
Goede Vrijdag en Pasen
Akkerdag (kinderen zijn vrij)

Goed Bezig
Hier vindt u het laatste nieuws
van Goed Bezig. Hierin staat o.a.
het aanbod voor de komende
periode.

