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Verjaardagen

Juf Bos is in blijde verwachting en hoopt eind maart met zwangerschapsverlof te gaan. We zijn
blij dat juf Benard, die rond die tijd weer terugkomt van haar verlof, de vervanging op zich wil
nemen (op maandag en dinsdag), samen met juf Fraanje die op woensdag in groep 5 zal zijn.
Juf Van Ginkel zal dan op donderdag en vrijdag in de groep zijn. De ouders van groep 5 krijgen
een aparte brief over dit alles.

19/3 Juf De Jager
30/3 Juf Driessen

Geboren
We feliciteren familie Van den Brink (Otterloseweg) met de geboorte van hun dochter en zusje

Hanna. Ook wensen we hen van harte Gods zegen toe bij de
opvoeding van de kinderen.

Terugblik thuisonderwijs
Een school zonder kinderen…dat kan eigenlijk niet. Wat fijn dat
we er vanaf 8 februari weer kunnen zijn. Er is thuis weer heel wat
werk verzet, dat was voor velen van u een hele organisatie. Weet
dat uw inzet zeer gewaardeerd wordt. Dat hebben we u ook laten
zien bij het hek!
We hebben nog wel te maken met bepaalde regels. Hieronder
nog een keer de schooltijden en de indelingen.

Schooltijden
Groep A: 8.40 - 11.55 en 13.10 - 15.25 uur
Groep B: 8.45 - 12.00 en 13.15 - 15.30 uur
Woensdag:
Groep A 8.40 – 12.25 uur
Groep B 8.45 – 12.30 uur
De indeling per klas van de A-groep en de B-groep is als volgt:
De groepen 0/1/2A, 0/1/2B en 0/1/2C -> Kinderen met achternaam A t/m H zijn groep A; J t/m Z is
groep B.
De groepen 3 t/m 8 -> Kinderen met achternaam A-K zijn groep A; L t/m Z is groep B.
Let op de afwijking! Als we bij de kleuters ook A t/m K zouden laten komen dan zijn er
onevenredig veel ouders en kinderen op het eerste tijdstip!
Wilt u op de begintijden letten!! Er komen regelmatig kinderen te laat op school.

Geen overblijven
Kinderen eten tussen de middag in principe niet op school. Overblijven kan alleen als dit strikt noodzakelijk is. We
willen dit tot het minimum beperken zodat er zo min mogelijk contact is tussen kinderen uit verschillende groepen.

Verzetten Cito-toetsen
Op advies van diverse onderwijsinstanties verzetten we de Cito-toetsen van januari/februari naar maart. Dan hebben
we weer enkele weken op de gewone manier lesgegeven en hebben de leerkrachten ook goed zicht gekregen op wat
eventueel nog extra aandacht moest krijgen. Dit heeft natuurlijk ook gevolgen voor de data van het rapport en de
contactavonden, zie hieronder.

Ouder- en contactavonden + rapport april
Het rapport hopen we mee te geven op 16 april. In de week daarna willen we de contactavonden houden, op 20 en 21
april. U hoort tegen die tijd nog op welke manier.

Ouderbezoeken
In de afgelopen periode is er intensief oudercontact geweest. Normaal gesproken is er om het jaar ook een
ouderbezoek (zie schoolgids). U en de juf/meester kunnen toch nog behoefte hebben aan een contactmoment. Voelt u
zich in dat geval vrij de leerkracht te benaderen. Andersom gebeurt het indien gewenst ook

Schoolspot
Alle ouders van onze school kunnen via de website www.schoolspot.nl met korting software, computers, laptop en
virusscanners kopen. Klik onderaan de site op ‘registeren leerling’ en u kunt daarna direct uw bestelling plaatsen.
Achteraf krijgt school de vraag om te checken of de aanmelding legaal is. U kunt op deze site bijvoorbeeld het Office
pakket kopen (met o.a. Word, Powerpoint en Excel).

CJG Vervanging SMW
Onze schoolmaatschappelijk werker dhr. A. Kuiper is helaas door langdurige ziekte niet in staat zijn werk te doen. Hij
wordt vervangen door mevrouw L. Romp, zij zal zijn taak voor onze school overnemen. U kunt haar desgewenst
benaderen per mail: laura.romp@cjgede.nl.

Sneeuwpret in groep 6a en 6b!

Biddag 2021
Dat wij ons ambt en plicht o Heer’, getrouw verrichten tot Uw eer, Dat Uwe gunst ons werk bekroon’, Uw Geest ons
leid’ en in ons woon’! (Uit de Morgenzang)

Tot slot…
Volgende week hebben we al weer een weekje vrij. We wensen iedereen een fijne vakantie en hopen elkaar in
gezondheid terug te zien op 1 maart a.s.!

