
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Uitgave 11  4 maart 2021

Studiedag 
De geplande studiedag van woensdag 10 
maart gaan gewoon door. Dat betekent dat de 
kinderen die dag vrij zijn. 
 
 
 
 
 
 
Nieuwe groep 
Groep 1a (aanvangsgroep) van juf Bea Verhoef 
en juf Astrid Homan heeft inmiddels 25 
leerlingen. Dat betekent dat we kunnen 
splitsen. 
Maandag 8 maart starten we met een nieuwe 
aanvangsgroep. Daarin zullen o.a. de nieuwe 
vierjarige leerlingen komen. Ook zullen enkele 
kinderen, die nog maar kort op school zijn, 
overstappen naar deze groep. De nieuwe 
groep gaat alleen de ochtenden naar school. 
Juf Anja Dilling wordt de nieuwe juf van deze 
groep. Donderdag- en vrijdagochtend zal ze in 
groep 1a aanwezig zijn om kennis te maken 
met de kinderen en ouders. De groep vestigt 
zich in het hoeklokaal naast groep 1a. 
 
 
 
 
 
 
Cito-toetsen 
We starten volgende week met de afname van 
de M-toetsen van het Cito (groep 3 t/m 8), 
normaal worden deze in januari afgenomen.  
 
 
 
 
 

Rapportgesprekken 
Maandag 15 en dinsdag 16 april zijn er 
rapportgesprekken over de vorderingen van 
uw kind(eren). Hoe we deze gesprekken gaan 
plannen en organiseren is nu nog niet bekend. 
Dat is afhankelijk van de maatregelen die dan 
gelden. Daarover ontvangt u, enkele weken 
voor de gesprekken, meer informatie. 
 
 
 

 

  

Landelijke Opschoondag 
Kom tijdens de Landelijke Opschoondag op 20 
maart in actie tegen zwerfafval. Loop jij iedere 
dag een blokje om? Of laat je de hond uit? 
Maak er – rekening houdend met corona - een 
opschoon-ommetje van en geef het door.  
Zo maak je van jouw buurt een echte 
zwerfafvalvrije schoonheid. tegen zwerfafval. 

 

 

 

Vergeet je actie niet aan te melden op de 
kaart van Supporter van Schoon. Dan zie je 
meteen wie in je buurt meedoet. Deel na je 
actie je foto mét #verliefdopjebuurt op social 
media en inspireer zo buren, vrienden en 
familie om ook in actie te komen.  
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