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Kalender
Vrijdag 2 april

Goede Vrijdag

Maandag 5 april

2e Paasdag

Dinsdag 6 april

Studiedag

Groep 1 t/m 8 is vrij. De school is
gesloten. De opvang is open.
Ons kindcentrum is gesloten. Alle
leerlingen zijn vrij.
Groep 1 t/m 8 is vrij. De school is
gesloten. De opvang is open.

Paasviering
Vandaag is er in ons kindcentrum het Paasfeest gevierd. Alle klassen hebben in de
voorbereiding naar deze viering een stukje film opgenomen waarin een deel van het
Paasverhaal centraal stond. Van al deze filmpjes is één mooie film gemaakt. Deze film is
vandaag in de klassen bekeken. Wij kunnen gezien de privacy de film helaas niet met u
delen, maar zijn heel blij dat we op deze manier toch gezamenlijk het paasfeest met alle
kinderen hebben kunnen vieren.
In alle klassen is er een lunch gebracht en wat hebben de kinderen hiervan genoten!
Het was een gezellig Paasfeest en hopelijk vieren we het volgend jaar weer met u erbij! Voor
nu wensen we u een fijn lang Paasweekend toe!

Rapporten en rapportgesprekken
Afgelopen week heeft uw kind het rapport meegekregen naar huis. Gisteren waren de
rapportgesprekken. We zijn blij dat we de meeste ouders hebben gesproken. Nog niet alle
rapportgesprekken zijn gevoerd. Wilt u zelf ook even contact opnemen met de leerkracht
om een rapportgesprek in te plannen? Wij vinden het belangrijk dat wij alle ouders over het
rapport hebben gesproken.

Vrije dagen
Morgen, vrijdag 2 april is het Goede Vrijdag en zijn de kinderen vrij. Maandag 5 april is het
Tweede Paasdag en dinsdag 6 april is er een studiedag. Ook op deze dagen is de school dicht
en zijn de kinderen vrij. We zien de kinderen graag weer woensdag 7 april op school.

Studiedag
Tijdens de studiedag van 6 april gaan wij analyseren wat de leeropbrengsten zijn op
schoolniveau en op groepsniveau. Deze analyse wordt gebruikt voor het Nationaal
Programma Onderwijs en voor een beredeneerd aanbod van de leerstof voor de komende
periode. Daarnaast oriënteren wij ons op een schoolconcept.

Veiligheid op de stoep/ niet parkeren
Ondanks vele verzoeken, merken we helaas weer dat er veel ouders de auto op de stoep
parkeren. We willen u vragen uw auto in een parkeervak te zetten en niet op de stoep te
parkeren. Daarmee zorgen we er met elkaar voor dat het veilig blijft rondom de school. Nu
blijft dit voor onveilige situaties zorgen en dat willen we graag voorkomen. Alvast bedankt
voor uw medewerking.

Vragen en informatie
Als u vragen heeft zijn wij elke dag telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 070-3948687.
Ook kunt u altijd mailen met de leerkracht of via Teams, Klasbord of Social Schools contact
opnemen met de leerkracht.

