Data
12 februari
15 tm 19 februari
24 februari
26 februari

Carnavalsviering onder voorbehoud i.v.m. de
Coronamaatregelen, nader bericht hierover volgt nog
Carnavalsvakantie
Nieuwsbrief
1e rapport groep 3 tm 8

Wist je dat …
•
•

wij op school voortaan een 'green screen' hebben waar de
kleuterjuffen al een aantal keren een heel leuk filmpje mee
gemaakt hebben?
de kinderen daar tijdens Blinkthema's ook gebruik van kunnen maken?

MR
Als u vragen heeft of tips wilt delen kunt u met de MR-leden in gesprek gaan of
mailen naar: mrdelageweijkens@leerrijk.nl
Aanpassingen m.b.t. rapport, overzicht Citotoetsen en rapportgesprekken
Op de jaarplanning hebben we opgenomen dat we op donderdag 4
februari de rapporten met een overzicht van de Citotoetsen mee naar
huis zullen geven.
Vanwege de lockdown krijgen we dit niet voor elkaar. Momenteel gaat
er zoveel tijd voor de leerkrachten zitten in het goed blijven organiseren
van het thuisonderwijs en de noodopvang, dat we onszelf wat meer tijd gunnen om
de rapporten te maken. Het rapport zal worden gemaakt op basis van de toetsen en
observaties van de afgelopen tijd. Op vrijdag 26 februari krijgt uw kind uit de
groepen 3 tm 8 het 1e rapport mee naar huis.
Het overzicht van de Citotoetsen laat ook op zich wachten, aangezien in deze periode
normaal gesproken de toetsen afgenomen worden en dit nu dus niet kan. Wanneer
alle Citotoetsen afgenomen zijn, zullen we u uiteraard informeren over de resultaten.
Met het verplaatsen van het rapport schuiven we ook de rapportgesprekken naar een
later tijdstip. Deze worden gepland in de weken 9 en 10 (van 1 maart t/m 12 maart).
Dit klinkt laat in het schooljaar. We hebben echter een vrij lang schooljaar, omdat de
zomervakantie pas start op 23 juli. Hierdoor kunnen we na de rapportgesprekken
toch nog een lange periode aan de slag met nieuwe plannen en doelen.
Ook voor de groepen 1-2 geldt, dat we het niet voor elkaar krijgen om de
oudergesprekken te voeren op de vooraf geplande data. Om een goed beeld van de
leerlingen te krijgen, worden observaties uitgevoerd. Afhankelijk van het moment dat
we in de groepen 1-2 observaties kunnen uitvoeren, zullen de oudergesprekken

ingepland worden. De leerkrachten van de groepen 1-2 nemen hierover contact op
met de ouders.
Sportquiz beweegburo
Hallo jongens en meisjes!
We hebben helaas weer met een lockdown te maken. Scholen
zijn dicht en dat betekent natuurlijk ook dat er geen gymlessen
zijn. Onbedoeld zijn we minder bezig met bewegen. Maar om
jullie toch een beetje scherp te houden hebben we weer een
sportquiz klaar staan!
Natuurlijk is er deze week weer een mooie prijs te winnen, beschikbaar gesteld door
het BeweegBuro. Jullie hebben tot zondag 31 januari om deze quiz te maken, dus vul
hem snel in en maak kans op die leuke prijs! Op dinsdag 2 februari zullen we de
winnaars weer via de bekende kanalen bekend maken.
Meedoen is net als bij de vorige quiz simpel. Het is alleen wel gebleken dat je een
Google-account nodig hebt om mee te kunnen doen. Heb je dat nog niet? Je kunt er
gratis een aanmaken op de site.
Zit je in groep 3, 4 of 5, volg dan deze link:
https://forms.gle/2FjatJDYwhK1Hsvh7
En zit je in groep 6, 7 of 8, dan volg je deze link:
https://forms.gle/WTjUYV4MCDsrskrY6
Succes en veel plezier met invullen!
Open dag
Helaas kunnen we door de Coronamaatregelen de open dag van 1
februari niet door laten gaan. Vandaar dat we het dit jaar anders doen:
ouders van nieuwe leerlingen kunnen een afspraak maken met de
directie om een rondleiding af te spreken.
Op deze manier worden ouders toch geïnformeerd over onze manier van werken op
de Lage Weijkens.
Ouders van wie hun kind komend schooljaar 4 jaar wordt, hebben van de gemeente
een brief ontvangen om hun kind in te gaan schrijven op een basisschool. Wanneer u
familie, vrienden of kennissen heeft die driejarige kinderen hebben, laat ze gerust
contact opnemen met onze school!

