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JARIGEN IN MAART
Lucas van den Bos - Haby Gagigo - Jelle van Dortmont
Loulou Blom - Jens Verschuren - Noud den Boer Isa da Silva - Fedde van Meel - Thijn Bouwens Jasmijn van den Kieboom - Mats schepers - Tess Schepers

GEFELICITEERD!!!!
NIEUWE LEERLINGEN
Jip Nuijten - Mercedèz Rullens - Stan Hoeke

WELKOM OP SCHOOL

NIEUWS VANUIT HET BESTUUR
Ook deze keer weer een bericht vanuit het bestuur.
In een vorige nieuwsbrief hebben we aangegeven dat we op zoek waren naar aanvullingen van ons bestuur.
Inderdaad 'waren', want inmiddels hebben we twee nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen. In de
bestuursvergadering van januari zijn Robert Romme en Bas van Bavel officieel benoemd. Binnenkort stellen ze zich zelf
voor.
Over voorstellen gesproken.. wie had zich kunnen voorstellen dat de kinderen zo lang vanuit thuisonderwijs moesten
volgen. Maar wat is het fijn dat de school weer redelijk normaal open is. Hierbij is een compliment aan de kinderen,
ouders en het team op z'n plaats. Ook op school geldt, samen bereiken we het meeste.
Inmiddels hebben we vanuit het bestuur de begroting voor de komende periodes vastgesteld en ook hebben we
deze in een online overleg met de MR besproken. Eén van de volgende doelen en taken is vervolg geven aan de
adviezen van de inspectie.
Blijf gezond!
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NIEUWS VANUIT DE MR
Beste ouders,
Als MR zijn we ontzettend blij dat onze school weer open is. Door de directie zijn we, direct na de persconferentie van
2 februari, meegenomen in de maatregelen om het onderwijs en de schoolomgeving voor iedereen zo veilig mogelijk
te maken. We mogen er trots op zijn dat er meteen weer met onderwijs gestart kon worden.
Als MR volgen we een aantal speerpunten uit het schooljaarplan. Ondanks de Corona-maatregelen en beperkte
mogelijkheden, heeft de lockdown in principe geen negatieve impact op de uitvoering van de punten uit het
schooljaarplan. Dit zullen we als MR blijven volgen.
Verder is de MR betrokken geweest bij de aanstelling van onze nieuwe bestuursleden, is de begroting met het
bestuur besproken en zijn we sinds kort aangesloten bij MR Academie om onze kennis als MR te vergroten. We hopen
er met z’n allen een paar mooie laatste schoolmaanden van te maken.

NIEUWE DATA
Cito toetsen

1 maart t/m 12 maart

Oudergesprekken online

22 t/m 25 maart

Uitleg interpretatie cito + aankondiging Parro

maandag 15 maart

Parro gesprekken inplannen team

16 maart

Parro open zetten

17 maart 18:00u

VERKEER
Wauw! Heeft u het al gezien? In de voorjaarsvakantie heeft de gemeente
schoolzone-markeringen aangebracht rondom de school op verzoek van de
verkeerswerkgroep van De Hoge Waai.
Wij hopen dat het leidt tot lagere snelheden en een hogere verkeersveiligheid....
Zou u ook willen blijven denken aan het parkeren? De meest geschikte ruimte hiervoor is
aan het Kerkplein.
Zo houden we de straten rondom school overzichtelijk en veilig voor alle kinderen.

LUIZENCONTROLE
Vrijdag 26 februari vond de luizencontrole plaats. Dit hebben we buiten gedaan zodat we goed
afstand konden houden van elkaar.
Complimenten, we zijn wederom een luizenvrije school!

Nummer 4
Maart 2021

CONTINUROOSTER
Het continurooster en daarmee de huidige schooltijden houden we tot de meivakantie aan. Hoe onze lestijden
er na de meivakantie uitgaan zien hangt ook samen met de ontwikkelingen in het land omtrent het covid virus.
Twee weken voor de meivakantie zullen we u daarover informeren.

INLOOP 08.45-09.00
Iedere ochtend gaan de poorten om 8.45u open, kinderen kunnen dan het plein op en naar hun klas. De inloop is
een kwartier.
We merken op dat kinderen erg vroeg bij de poort afgezet worden. Het effect van de inloop, die de bedoeling
heeft om de aanloop te verspreiden, is daardoor erg klein.
Wilt u erop letten dat uw zoon/dochter niet te vroeg naar school komt?

REMINDER VRIJE DAG + STUDIEDAG
Vrijdag 2 april zijn de groepen 1-4 vrij. Deze staat niet op de kalender, maar is via Parro aan u gestuurd.
Woensdag 17 maart hebben de leerkrachten een studiedag en zijn alle groepen vrij.

VAKANTIEROOSTER 2021-2022
In goed overleg met de basisscholen in de gemeente, het voortgezet onderwijs en de mr,
delen we hierbij het vakantierooster voor het nieuwe schooljaar:
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
2e Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie

25 oktober t/m 29 oktober 2021
27 december t/m 7 januari 2022
28 februari t/m 4 maart 2022
18 april 2022
25 april t/m 6 mei 2022
26 en 27 mei 2022
6 juni 2022
25 juli t/m 2 september 2022

NIEUWS VAN DE SPEELWAAI
Vanaf 1 maart hebben we de dinsdag/vrijdag groep uitgebreid. Op dit moment is er plaats
voor 16 peuters in plaats van 8. Steeds meer ouders van peuters weten de Speelwaai te
vinden.
Op dinsdag zijn juffrouw Debby en juffrouw Vanessa aanwezig.
Op vrijdag zijn juffrouw Debby en juffrouw Bianca aanwezig.
Er zijn nog enkele plekjes vrij.

