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Studiedag 24 maart
Op 24 maart hebben de leerkrachten een
studiedag. De leerlingen zijn deze dag vrij. De
leerkrachten zullen zich ’s ochtends gaan verdiepen
in het leesonderwijs. ’s Middags staat voor een
aantal leerkrachten de cursus “Teach like a
champion” op het programma. In deze cursus
krijgen de leerkrachten technieken aangeleerd
voor nog beter klassenmangement.

Eindcito groep 8
Op 20 en 21 april is de cito eindtoets voor groep
8. Ouders van groep 8 ontvangen hierover
binnenkort een folder met informatie. Wij
vragen u deze folder goed door te nemen en te
bewaren. In deze folder staat informatie over
deze toets, maar ook over hoe u de uitslag
hiervan moet lezen. Mocht u naar aanleiding
van deze folder vragen hebben, dan kunt u
altijd contact opnemen met de leerkracht.
Entreetoets groep 7
De entreetoets van groep 7 zal afgenomen
worden in juni. In verband met Corona is deze
toets verplaatst.

Ontruimingsoefening
Op 25 maart staat een ontruimingsoefening
gepland. De school zal ontruimd worden alsof er
echt calamiteiten zijn. De kinderen leren zo wat ze
moeten doen in een noodsituatie.
Verkeersexamen groep 7 en 8
Op 31 maart is het theoretisch verkeersexamen
voor groep 7 en 8. Het praktisch verkeersexamen
komt in verband met Corona te vervallen. Wij
wensen alle kinderen van groep 7 en 8 veel succes
met het examen!

Luizencontrole
Normaal gesproken vindt er een luizencontrole
plaats na elke vakantie. Door de Corona-crisis is
dit nu even anders.
Wij willen u daarom als ouders vragen om zelf
uw kind op hoofdluis te controleren. Mocht u
hoofdluis bij uw kind ontdekken? Wilt u dan
contact opnemen met de leerkracht , zodat de
gepaste maatregelen genomen kunnen worden.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Jarig!

We feliciteren:
20 maart: Shayen, groep 1-2-3
24 maart: Abdiwahid, groep 6-7
31 maart: Emir, groep 8
Kalender
Woensdag 24 maart: studiedag
Donderdag 25 maart: ontruimingsoefening
De volgende Nieuwsbrief verschijnt op 1 april.

