
MAANDBRIEF februari 2023

Beste ouders/verzorgers,
Op school zitten we middenin de IEP weken. Dit zijn
weken waarin de kinderen getoetst worden op
basisvaardigheden zoals rekenen, lezen en spelling.
Deze toetsuitslagen gaan we gezamenlijk als team
analyseren en daarna met elkaar bespreken. Dit doen
we op de studiedag van aankomende dinsdag. Toetsen
is nooit om het toetsen zelf, maar om te kijken op welk
niveau de kinderen individueel en als groep zitten en
wat er nodig is voor een volgende stap. We kijken
daarbij niet alleen naar resultaten, maar ook naar
sociaal-emotionele ontwikkeling, leeraanpak en
creatief vermogen.
In de rapportgesprekken van februari wordt u op de
hoogte gesteld van de ontwikkeling van uw kind op
school.

Juf Nicole zwanger
Het belangrijkste nieuws natuurlijk eerst; juf Nicole en
haar man John verwachten in juli hun eerste kindje. We
zijn heel blij voor Nicole en John en wensen hen een
goede zwangerschap en een wolk van een baby toe!

Brengen en halen kinderen groep 3 en 4
In de vorige maandbrief heeft gestaan dat de kinderen

van de groepen 3 en 4 één keer per week in de klas
mogen worden gebracht door hun ouders. Hierop
hebben wij reacties gekregen dat meerdere ouders dat
eigenlijk te weinig vinden. Omdat we dit bij deze jonge
kinderen begrijpen, veranderen we deze regel naar
twee keer per week.

Smartwatches op school

We zien steeds meer kinderen op school met een

smartwatch. Een smartwatch is een horloge met

2G-3G-4G, waarmee je niet alleen de tijd kunt zien,

maar ook kunt bellen, appen en soms ook foto’s of

filmpjes kunt maken.

In de klas zien we dat kinderen erdoor worden afgeleid.

Tegelijkertijd kunnen en willen we als school niet

verantwoordelijk zijn voor telefoons en smartwatches.

We vragen kinderen dan ook om onder schooltijd hun

smartwatch in hun tas te bewaren (net als hun

telefoons). Om verlies of beschadiging van de

smartwatch te voorkomen, adviseren wij u om uw kind

geen smartwatch naar school te laten dragen.

Rapportgesprekken

De rapportgesprekken zijn maandag 13 februari en

dinsdag 14 februari. U kunt zich hiervoor volgende

week inschrijven via Parro.

Meester- en juffendag

Vrijdag 17 februari vieren we meester- en juffendag op

school.

Dit is een dag waarop de leerkrachten hun verjaardag

vieren en er allerlei leuke activiteiten zullen zijn,

waaronder een open podium. Ouders waarvan

kinderen meedoen met het open podium mogen

natuurlijk komen kijken.

Meer informatie over deze dag ontvangt u maandag

middels een brief in Parro.

Save the date

Op vrijdag 31 maart is het Fancy Fair op de Brandaris.

Van 18.00 uur tot 20.30 uur zijn er allerlei leuke

activiteiten voor de kinderen en ouders.

Nadere informatie volgt, maar save the date!



Studiedagen 2023

Datum: Wie vrij: Onderwerp:

07-02-2023 gr. 1 t/m 8 toetsanalyse
groepskaart

22-03-2023 gr. 1 t/m 8 studiedag Ante
basisscholen

17-05-2023 gr. 1 t/m 8 formatie
bewegend leren
kanjertraining

30-06-2023 gr. 1 t/m 8 voorbereiding
nieuwe schooljaar

Vakantierooster 2023

Vakantie: Periode
vanaf:

Tot en met:

Voorjaarsvakantie 25-02-2023 05-03-2023

Goede vrijdag-
Pasen

07-04-2023 10-04-2023

Meivakantie 22-04-2023 07-05-2023

Hemelvaart 18-05-2023 21-05-2023

Pinksteren 29-05-2023

Zomervakantie 22-07-2023 03-09-2023

Jaarplanning rest van het schooljaar

07-02 Studiedag (alle kinderen vrij)
13-02 Rapportgesprekken
14-02 Rapportgesprekken
17-02 Meester en juffendag/Carnaval
25-02 t/m 05-03 Voorjaarsvakantie
14-03 Zwerfvuilactie groep 5
15-03 Boomplantdag groep 6
20-03 Schoolfotograaf
15/22-03 Handbaltoernooi groep 8
22-03 Studiedag Ante basisscholen (alle

kinderen vrij)
24-03 Finales handbal
31-03 Fancy Fair
05-04 Basketbaltoernooi groep 7
07-04 Goede Vrijdag (iedereen vrij)
10-04 Tweede Paasdag (iedereen  vrij)
18-04 IEP eindtoets groep 8
19-04 IEP eindtoets groep 8
19-04 Hockeytoernooi groep 6
21-04 Koningsspelen
22-04 t/m 07-05 Meivakantie
10-05 Korfbaltoernooi groep 5
17-05 Studiedag (alle kinderen vrij)
18-05 t/m 19-05 Hemelvaart (iedereen vrij)
22-05 Schoolreisje groep 3 t/m 6
22 t/m 24-05 Schoolkamp groep 7
24 t/m 26-05 Schoolkamp groep 8
29-05 Tweede Pinksterdag (iedereen

vrij)
06-06 t/m 09-06 Avond4daagse
23-06 Kleuterfeest
30-06 Studiedag (alle kinderen vrij)
10-07 Rapportgesprekken
11-07 Rapportgesprekken
13-07 Wisselmiddag
17-07 Afscheid groep 8B
18-07 Afscheid groep 8A
21-07 Sport- en spel, pannenkoeken,

12.00 uur alle kinderen vrij

Volgende maandbrief: vrijdag 10 maart

Met vriendelijke groet,

Gerda Jochems


