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Vooraf

Personeel

Wat is het fijn dat we weer ‘gewoon’ aan het werk
zijn. De kinderen elke dag in de klas en lesgeven
zoals we het zo graag doen. Tegelijk is het ook een
onzekere periode. We horen van scholen waar
klassen in quarantaine moeten en ook bij ons op
school zijn er dagelijks kinderen afwezig omdat
ouders positief getest worden. Dit betekent dat we
alles maar van week tot week bekijken en ons, voor
zover als mogelijk, voorbereiden op allerlei scenario’s.

Nadat Juf Sjoukje in december corona heeft gehad,
was het vorige week juf Jolanda die positief getest
werd. Gelukkig is ze weer opgeknapt en is ze vandaag
weer op school. We zijn blij dat we het beide keren
konden regelen met de vervanging.
Vorige week kregen we ook mooi babynieuws te
horen. Juf Tineke is in verwachting van haar 4e kindje.
Als alles goed mag gaan, wordt het kindje aan het
einde van de zomervakantie geboren. Wij wensen juf
Tineke een voorspoedige zwangerschap.

Biddag
Op woensdag 10 maart is het biddag. Thema dit jaar:

De biddende bouwer
We hebben nu al een jaar te maken met corona. Aan
de kinderen merk je dat ze inmiddels aardig gewend
geraakt zijn aan het ‘nieuwe normaal’. Zo ook veel
tijdgenoten van Nehemia. Ze zijn weggevoerd uit hun
land en leven nu in een ander land met andere
gewoonten. Nehemia zelf heeft een goede positie
aan het hof en ook hij heeft zich aangepast aan het
‘nieuwe normaal’. Maar dan krijgt Nehemia bezoek
uit zijn vaderland en hoort hij dat Jeruzalem verwoest
is. Verdriet overvalt hem en biddend gaat hij op weg
om de stad Jeruzalem op te bouwen. Deze biddag
willen we de kinderen uitdagen om net als Nehemia
biddend te bouwen aan hun schoolwerk en aan de
andere dingen die God belangrijk vindt.
Omdat het nog niet mogelijk is om naar de kerk te
gaan, neemt de dominee weer een meditatie op.
Op biddag wordt deze in de klas bekeken en zingen
we met de groep het themalied.

Cito-toetsen
Volgende week gaan we beginnen met het afnemen
van de Cito-toetsen. Waarschijnlijk zijn we hier ruim
twee weken mee bezig. We toetsen de kinderen op
het gebied van: rekenen, spelling, woordenschat en
lezen. In groep 5 t/m 7 nemen we daarnaast ook
begrijpend lezen af. Als we alle resultaten hebben,
zullen wij die met u delen. Na elke toetsperiode
evalueert de groepsleerkracht de groepsplannen van
het afgelopen half jaar en formuleert zij/hij nieuwe
doelen voor het komende half jaar. Deze evaluaties
en plannen bespreekt elke groepsleerkracht met de
intern begeleider (juf Els) van onze school. U zult
begrijpen dat we dit keer extra goed ons best zullen
doen om te zien hoe de kinderen precies gescoord
hebben en waar eventuele hiaten in de beheersing
van de lesstof zijn ontstaan t.g.v. de schoolsluiting. In
de groepsplannen van het komend half jaar
beschrijven wij hoe en wanneer we doelen die (nog)
niet beheerst zijn, opnieuw aanbieden aan een kind
of een groepje kinderen. Als we de toetsen hebben
afgerond, krijgt uw kind het blad met de grafieken
mee naar huis. Heeft u daarna nog vragen over de
resultaten dan kunt u die aan de leerkracht via Parro
of mail stellen. De kinderen uit groep 8 hebben de
toetsen al gemaakt, dit i.v.m. met de
schoolkeuzegesprekken. Bij de kinderen in groep 1&2
nemen we geen Cito- toetsen af.

Opa- en Omadag.
Op 17 maart stond er een opa- en omadag op de
planning. U zult begrijpen dat we die dit jaar helaas
niet door kunnen laten gaan. We hopen op betere
tijden.
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Ouders gevraagd.

Vakantierooster 2021-2022

Op woensdag 14 april is er voor de kinderen van
groep 7&8 het praktisch verkeersexamen. Dit houdt
in dat de kinderen op de fiets in Zaltbommel een
route moeten afleggen om zo te laten zien dat ze de
verkeersregels kennen. Voor dit examen zijn we op
zoek naar ouders die langs de route willen zitten en
controleren of de kinderen het goed doen. Het zou
fijn zijn als ouders die een kind in groep 7 of 8
hebben zich hier voor aanmelden. We hebben
minimaal 2 ouders nodig, maar als er 4 ouders zijn
kunnen we de morgen in tijdvakken verdelen zodat u
niet zo lang hoeft. Grootouders mogen ook helpen!
Zit uw kind niet in groep 7 of 8 maar vindt u het leuk
om te helpen dan mag u zich natuurlijk ook opgeven.

Voor de ouders die de vakanties voor het volgende
cursusjaar al willen boeken, geven wij hier alvast het
vakantierooster voor 2021-2022:
Herfstvakantie:
25 t/m 29 oktober
Kerstvakantie:
27 december t/m 7 januari
Voorjaarsvakantie: 28 februari t/m 4 maart
Goede Vrijdag:
15 april
Pasen:
18 april
Meivakantie:
25 april t/m 6 mei
Hemelvaart:
26&27 mei
Pinksteren:
6 juni
Zomervakantie: 25 juli t/m 2 september
De uren die we nog over hebben en de studiedagen
moeten nog ingepland worden.

Gymlessen

Lasergamen en levend stratego

De komende periode gymmen de kinderen van groep
3 t/m 8 op donderdagmiddag weer buiten op het
schoolplein. Dit in verband met de aangescherpte
richtlijnen. Wilt u er voor zorgen dat uw kind op
donderdag makkelijke kleren en goede (sport-)
schoenen aan heeft? Liever geen sandalen en
slippers.

Spel& organiseert voor de kinderen van groep 5 t/m
8 weer een leuke activiteit in Kerkwijk. Aanstaande
vrijdag 5 maart kunnen ze lasergamen en levend
stratego spelen. In de bijlage leest u er meer over.

Planning en agenda
3 maart
8 t/m 19
maart
10 maart
23 maart
31 maart
1 april

Gebedskring (via Teams)
Afname LVS-toetsen
Biddag
Nieuwsbrief
Verkeersexamen (theorie)
Groep 7&8
Paasviering (kinderen vanaf 12.00
uur vrij)

Nieuws van de voorschool
Wat was het een feest om weer naar school te gaan!!!
Wat een feestje was het om in de sneeuw te kunnen
spelen. Binnen hebben de peuters een winkeltje waar
ze van alles
kunnen ‘kopen’.
Met de peuters
ontdekken we
rondjes,
vierkantjes,
driehoekjes...en of
dat nog niet
genoeg is oefenen
we ook met
kleuren
benoemen. Heerlijk om zo veel te ontdekken!!!
Bram is deze week begonnen in groep 1 waar hij veel
kinderen terug ziet, die ook op de voorschool zaten.
Veel plezier Bram!
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Hartelijke groeten,
namens het team,
Hannie Molenaar

