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Beste ouders/verzorgers,
Op 20 februari begint de voorjaarsvakantie. Na de sneeuw, kunnen we weer vooruitkijken naar het
voorjaar. Hopelijk heeft dat ook een positieve uitwerking op het coronavirus. Ik wens onze leerlingen
een ontspannen week toe. Wellicht heeft u ook vakantie, dan wens ik u ook een ontspannen week
toe. Het is een enerverende periode geweest met het thuisonderwijs.
Het is heerlijk om weer met leerlingen in de school te zijn. Groep 8 voert vanmiddag een
natuurproject uit, er is de afgelopen week veel sneeuwpret geweest en in groep 1-2-3 wordt vandaag
een spectaculair piraten-thema geopend.
In deze nieuwsbrief nog een aantal zaken op een rij.
Vrijdag
Morgen, 19 februari, hanteren we in de bovenbouw het continurooster. Elke vrijdag voor een
vakantie bent u dit van de school gewend. Alle bovenbouwleerlingen nemen een lunchpakket mee
naar school en zijn om 14.15 uur uit.
Voor groep 1 tot en met 4 zijn de gewone schooltijden, die u op vrijdag gewend bent, van toepassing.
Rapport
Zoals we eerder hebben gecommuniceerd is het rapport uitgesteld.
Er wordt momenteel al getoetst in de school om de leerlingen in beeld te brengen. Ook na de
vakantie zal er een periode aanbreken waarin flink wat Cito-toetsen worden afgenomen.
Dit jaar zal de school een paasrapport meegeven op donderdag 1 april. De week die hier op volgt zijn
de oudergesprekken. De avond die we hiervoor uitgetrokken hebben, is dinsdagavond 6 april.
Overblijfgelden
Na de kerstvakantie is de school 5 weken dicht geweest. Net als na de lockdown vorig schooljaar, is
het mogelijk om overblijfgelden terug te vragen. We gaan dit in mei organiseren, mocht er nog een
lockdown volgen, kunnen we dat in één keer uitkeren.
Sis-regel van de week
Als we er samen niet uitkomen, vragen we de leerkracht om hulp
Namens het hele team van IKC Onder de Wieken
Met vriendelijke groet,
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