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Even voorstellen
Als we allemaal weer naar school komen, zullen er een paar nieuwe gezichten in de school
rondlopen.
Juf Anneloes is namelijk voorlopig niet op school ivm haar
gezondheid. Daarvoor komt meester Fons. Hij heeft al vaker op de
Mare ingevallen en is dus een bekende voor de school. Sinds 18
januari helpt meester Fons al bij de noodopvang, dus een aantal
kinderen zullen hem al wel ontmoet hebben.
Hij zal de komende tijd de meester van groep 1-2D worden op de
maandag en dinsdag op de Meteoorlaan.
In groep 1-2B op de Schelfhorst komt juf Leonie. Zij zal 7 weken meelopen met juf Anni en juf
Anja. Daarna gaat juf Leonie de rol van juf Anni overnemen.
Wij heten beide collega’s van harte welkom!

Rapporten etc
Normaal gesproken worden op school in deze periode de cito-toetsen
afgenomen.
Ook hebben de leerkrachten methodegebonden toetsen afgenomen en is
er goed zicht op de ontwikkeling van alle kinderen.
Dat is nu allemaal toch iets anders. Daarom zullen de rapporten op zijn
vroegst op 19 maart meegegeven gaan worden en in de periode daarna
gesprekken gepland worden.
Voor groep 8 gaan we komende week wel de cito-toetsen van rekenen en
begrijpend lezen afnemen. Dat heeft alles te maken met de overgang naar het VO en het
tijdspad dat daarvoor staat. De kinderen van groep 8 komen komende week naar school en
maken de toets volgens de richtlijnen van het RIVM.
Als uw kind niet komt terwijl u het wel opgegeven heeft in het noodopvang-formulier, graag
bellen naar de Schelfhorst Tel nr : 0172-435736 !
Bereikbaarheid school
Omdat de opvang van kinderen op de Schelfhorst is, zal er op de Meteoorlaan
vaak niemand aanwezig zijn. Mocht u school willen bereiken, bel dan naar het
nummer van de Schelfhorst. 0172-435736

Belangrijke data:
28 januari
2 februari
8-12 februari
19 februari

GMR-vergadering
Mogelijk schoolcommissie vergadering
Definitief adviesgesprekken groep 8
(mogelijk wordt deze datum nog aangepast)
Continurooster en daarna voorjaarsvakantie

Informatie van externe organisaties

Uitnodiging
Webinars

Get up! Tijdens de lockdown
Serie korte webinars
Voor ouders van kinderen van 2 tot 12 jaar
Daar gaan we weer.... wekenlang geen school, geen sport, geen leuke tripjes, geen gezellige
afspraken met familie en vrienden. De kinderen thuis, vakantie, thuis-school en thuis-werk.. Jij
moe, de kinderen moe, wekenlang bovenop elkaars lip. Hoe dan?!
Kun je wel wat tips en handvatten gebruiken? Je krijgt ze
van Tischa Neve, kinderpsycholoog en opvoedkundige in
de webinars van Get up! Tijdens de lockdown.
●
●
●
●

Beter meewerken en luisteren
Meer contact en verbinding
Omgaan met pittige emoties
Rustiger en gezelliger de lockdown door

'Get up! Tijdens de lockdown' bestaat uit 4 korte Webinars van 25 minuten met opvoedinspiratie vol
handvatten en tips, voorbeelden en uitleg. Je kunt ze makkelijk tussendoor bekijken. En bij elk
Webinar krijg je 7 actieve, sportieve filmpjes en opdrachten van team Jonger Orjanje voor het hele
gezin om samen te bewegen.
Zo kan je het thuis ook tijdens de lockdown gezellig houden en actief bezig zijn met je kinderen.

Bekijk de gratis webinars via de website van het CJG, via  www.cjgcursus.nl of via deze link.
Meld je aan met je voornaam en e-mailadres en na afloop van het webinar ontvang je een e-mail
met de spelletjes en de handout.

