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CITO toetsen 

Zoals u wellicht heeft gelezen in de brief 
van onderwijsstichting Arcade zullen we 
tot aan de zomervakantie geen CITO-
toetsen afnemen. Deze toetsen worden 
uitgesteld tot begin volgend schooljaar. CITO is op dit 
moment druk bezig om de normeringen hierop aan te 

passen.  

Weer naar school!  

Afgelopen maandag mochten we eindelijk weer de eerste kinderen verwelko-

men op school. De groepen 2, 3, 5 en 8 waren als eerste aan de beurt en op 

dinsdag de groepen 1, 4, 6 en 7. De leerkrachten vonden het erg fijn dat ze 

weer ‘gewoon’ in de klas les konden geven, al was het natuurlijk wel even 

wennen voor de kinderen en de leerkrachten! 

Het is niet de bedoeling dat de kinderen heel vroeg naar school komen om te 

spelen. Er is ook geen pleindienst vanaf 8.15 uur.  

We zien dat ouders zich keurig aan de afspraken houden. 

De kinderen wassen geregeld hun handen en doen hun best 

om op afstand van de leerkracht te blijven. Via deze weg 

willen we jullie bedanken voor de medewerking om het 

voor ons allemaal zo veilig mogelijk te maken! 

BSO 

Graag horen wij ook welke kinderen na 

schooltijd naar de BSO gaan. Wilt u dit door-

geven aan de leerkrachten? 

Gymlessen 

Juf Caroline staat ook te trappen om weer met jullie aan de slag te 

gaan. Helaas kunnen we geen gebruik maken van de sporthal en de 

kleedruimtes. Toch willen we graag voor groep 5  t/m 8 het bewe-

gingsonderwijs weer gaan oppakken. 

Willen de leerlingen van deze groepen ervoor zorgen dat ze op maan-

dag en dinsdag makkelijke kleding aanhebben? En neem je sportschoenen mee naar school. 

Chromebook 

Willen jullie ervoor zorgen dat het 
chromebook thuis wordt opgela-
den, zodat we 
er op school 
mee aan het 

werk kunnen? 

Ouderraad bedankt! 

Toen we maandag op school kwamen, stond 

er voor elke leerkracht een lekkere attentie 

klaar. Wat een leuke verrassing! 


