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Rapport en rapportgesprekken 

Alle kinderen hebben vandaag (of al eerder deze week) hun rapport gekregen. U heeft 

deze week in de mail een uitnodiging ontvangen voor het rapportgesprek. De meeste  

gesprekken zijn telefonisch en vinden volgende week plaats (30 en 31 maart).  

Voor groep 7 zijn er online afspraken gemaakt i.v.m. het bekijken van de plaatsings-

wijzer. De ouders van groep 2 ontvangen we op school na de Pasen. Indien u dit niet  

prettig vindt, geeft u dat dan even door aan de leerkrachten van de groep. 

Heeft u geen uitnodiging gehad voor het rapportgesprek neem dan z.s.m. contact op met 

juf Astrid.    

Corona perikelen 

Helaas zijn deze week de eerste besmettingen geconstateerd op onze school. Vooral vervelend voor de kinderen 

en ouders die het betreft. We hopen dat ze weer snel beter worden en terug naar school kunnen. 

Als er een besmetting is, gaan we altijd in overleg met GGD en laten ons adviseren 

wat we moeten doen als school. U krijgt als ouders een brief met daarin de richt-

lijnen voor de quarantaine. Bij een besmetting moeten de kinderen en de leer-

krachten in quarantaine, de rest van het gezin niet. 

We respecteren het als u de keuze maakt om meerdere kinderen thuis te laten, maar 

we kunnen niet altijd dan meteen overgaan op online lesgeven. Vooral niet als de 

meerderheid van de groep wel op school zit. Dan moet de betreffende leerkracht én 

op school de instructie geven én de kinderen thuis bedienen. We doen natuurlijk  

onze uiterste best, maar hopen op uw begrip indien het niet altijd lukt. 

We spreken onze waardering uit voor het feit dat zoveel ouders deze week meteen hun kind van school hebben 

gehaald, toen bekend werd dat er een besmetting was. En we vinden het fijn dat jullie in grote getale de       

kinderen laten testen. 

Samen hopen we—door ons aan de voorschriften te houden, op school én thuis—dat onze school open kan blijven! 

Studiedag 6 april 

Dinsdag 6 april hebben alle leerkrachten een online studiedag in het kader van de Kanjertraining.  

De kinderen zijn deze dag vrij! 

Oud papier 

In april zullen er weer containers op de parkeerplaats van de sporthal staan voor het oud pa-

pier. We willen u vragen om daar het oud papier naar toe te brengen. Het zijn gesloten contai-

ners, dus de  dozen kunnen er niet ingegooid worden. De vaders die deze maand ingepland ston-

den, hoeven niet te helpen.  

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



Activiteiten en evenementen 

Voor de komende periode staan er een aantal activiteiten op de kalender. U zult begrijpen dat de maatregelen 

die er op dit moment gelden van invloed zijn op deze activiteiten. Als team zijn we voortdurend in overleg over 

wat er wel en wat er niet mogelijk is. 

Alle momenten die gepland stonden zijn voor kindertoneel zijn niet doorgegaan. Ook de komende tijd zal deze 

activiteit niet kunnen. Groep 7-8 is wel aan het oefenen voor een eindfilm. Hoe we dit verder vorm kunnen    

geven, is nu nog niet duidelijk. Hierover houden we u op de hoogte. 

De Koningsspelen die op 23 april gepland staan, zullen dit schooljaar in een andere vorm 

gehouden worden. Iedere leerkracht viert in eigen groep deze koningsspelen. De leer-

krachten zijn zich aan het oriënteren wat er in de eigen groep mogelijk is. 

Over de schoolreizen en het schoolkamp kunnen we op dit moment nog geen uitspraak 

doen. We hopen natuurlijk dat dit mogelijk is. 

Fijne Pasen 

We wensen iedereen hele fijne paasdagen. De kinderen zijn vrij van vrijdag 2 april t/m dinsdag 6 april. 

We zien elkaar weer op woensdag 7 april. 

Tevredenheidsonderzoeken 

In april krijgt u een verzoek om deel te nemen aan een tevredenheidsonderzoek. Elke twee 

jaar vindt dit plaats op alle scholen van onderwijsstichting Arcade. Ouders, leerlingen van 

groep 5 t/m 8 en medewerkers wordt gevraagd wat ze van de school vinden. U heeft hier-

over al meer informatie ontvangen. 

Ook de leerlingen van groep 5 t/m 8 gaan een vragenlijst invullen. Mocht u hiervoor geen 

toestemming geven, dan kunt u dat aangeven. In de brief die u heeft ontvangen staat be-

schreven wat u in dit geval moet doen.  


