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Schooladviesgesprekken  

Op 4 en 8 maart staan voor de leerlingen van groep 8 en hun ouders de schooladviesgesprekken gepland. De vorm 

waarin deze gesprekken door gaan—op school of via de computer—daar gaan we nog over nadenken.  

Het schooladvies en de planning voor deze gesprekken ontvangt u op maandag 1 maart. Wilt u uiterlijk volgende 

week aangeven of u op 4 of 8 maart niet kunt? Dan kunnen we daar met de planning rekening mee houden.  

In verband met deze schooladviezen zijn de kinderen uit de bovenbouw al begonnen met de middentoetsen van 
CITO. In groep 3 en 4 nemen we nog voor de voorjaarsvakantie de leestoetsen (DMT en AVI) af om te kijken hoe 

het er voor staat. De andere toetsen nemen we pas na de voorjaarsvakantie af, ook voor de andere groepen. 

Oud papier 

In maart zullen er weer containers op de parkeerplaats van de sporthal staan voor het oud papier. We 
willen u vragen om daar het oud papier naar toe te brengen. Het zijn gesloten containers, dus de  
dozen kunnen er niet ingegooid worden. De vaders die deze maand ingepland stonden, hoeven niet te 

helpen. De containers zijn geopend op zaterdag van 8.00 tot 16.30 uur. 

We zijn weer begonnen! 

Vanaf dinsdag zijn de kinderen weer op school en dat vinden er erg fijn. Hoewel het online 

lesgeven best goed ging, is het natuurlijk veel leuker om de kinderen weer ‘live’ te zien. En 

‘gewoon’ lesgeven en niet vanachter een scherm is ook veel plezieriger.  

Spullen mee naar huis 

We geven elke dag de kinderen van groep 3 t/m 8 de chromebooks en werkboeken mee naar huis. 

De reden daarvoor is dat we—in geval van quarantaine—het thuisonderwijs snel moeten kunnen 

opstarten. Een groep (en de leerkrachten van deze groep) moet in quarantaine als één kind uit 

deze groep besmet raakt. 

Ook kinderen die thuis zitten i.v.m. een verkoudheid, kunnen dus altijd verder met het werk en eventueel via 

google meet contact hebben met de leerkracht op school. Kinderen die thuis zijn, omdat ze ziek zijn, hoeven 

natuurlijk niet thuis aan de slag. 

Geen gymlessen in de sporthal 

Helaas heeft de gemeente Coevorden besloten om de sporthallen nog niet open te stellen voor het basisonder-

wijs. Juf Caroline kan daarom nog geen gymlessen geven aan de groepen. Volgende week dinsdag gaat zij groep 

1, 2 én 3 gymles geven in het speellokaal van onze school. Willen de kinderen van groep 3 hiervoor hun gym- 

schoenen meenemen naar school? 

Geen studiemiddag 

As. maandag vervalt de 
studiemiddag voor de 
leerkrachten. Alle kin-
deren gaan gewoon tot 

14.30 uur naar school.  

Foto’s in de schoolapp 

In de groepsmappen van 
de schoolapp staan hele 
mooie foto’s van de af-
gelopen week. Kijken 

allemaal! 

Voorjaarsvakantie 

Vanaf maandag 22 
t/m vrijdag 26    
februari hebben alle 
kinderen voorjaars-

vakantie.  


