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Corona 
Aankomende week is er weer een nieuwe persconferentie rondom 
de coronamaatregelen. Mochten naar aanleiding daarvan 
ontwikkelingen zijn die voor onze school van belang zijn, dan wordt 
u daar in de loop van volgende week over geïnformeerd.  
 
Oudergesprekken en rapporten 
Vanaf aankomende maandag 14 februari worden de 
oudergesprekken weer klaargezet in Social Schools. Deze starten 
na de voorjaarsvakantie, op 28 februari. U kunt zich dan inschrijven 
voor een gesprek met de desbetreffende leerkracht van uw 
kind(eren). Bij voorkeur willen we dit, met inachtneming van de 
huidige regels, fysiek doen. Dit leidt tot betere gesprekken en zal 
dan ook het uitgangspunt zijn. Daarnaast kunnen we ons enorm 
goed voorstellen dat het voor u ook fijn is om weer de school in te 
gaan. De rapporten krijgen de kinderen mee op vrijdag 18 februari. 
De ouders van de kinderen van groep 8 krijgen op een later 
moment de uitnodiging voor de adviesgesprekken voor het 
voortgezet onderwijs. 
 
Auto's parkeerplaats 
We zien dat ouders niet altijd op de afgesproken manier de 
parkeerplaats bij de school in- en uitrijden. Dit zorgt soms voor 
onveilige situaties. Voor de veiligheid van de leerlingen heeft de 
leerlingenraad daarvoor een plan bedacht. Ze hebben borden 
ontworpen die ouders vertellen wat de gewenste inrij en uitrij 
kanten zijn. De in- en uitrit die het dichtst bij de school staat is de 
inrit en de achterste in- en uitrit is om de parkeerplaats te verlaten. 
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Belangrijke data: 

 

Studiedagen 2021-2022  

De kinderen zijn (extra) vrij op de 

volgende data i.v.m. 

studiemomenten van het team: 

- Maandag 14 februari 

2022 

- Donderdag 16 juni 2022 

- Maandag 4 juli 2022 

Do. 18 febr. 2022                

Rapport mee  

28 febr. t/m 7 mrt 

Oudergesprekken 

Vakantierooster 2021-2022 

Voorjaarsvakantie               

21 t/m 25 februari 2022  

Goede Vrijdag en Pasen     

15 t/m 18 april 2022  

Meivakantie                          

25 april t/m 6 mei 2022  

Hemelvaartsdag                   

26 en 27 mei 2022  

Pinksteren                             

6 juni 2022  

Zomervakantie                     
18 juli t/m 26 augustus  
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Studiedag 

We hebben aanstaande maandag 14 februari studiedag. In de 
ochtend staat de sociaal emotionele methode KiVa centraal. Hier 
werken we sinds dit schooljaar mee. We gaan de volgende punten 
bespreken: 
Successen en vragen over de werking van KiVa in de groepen 
• Hoe wordt KiVa ingezet in de groepen?  
• Lukt het om de thema’s te doen?  
• Wat zijn onze ervaringen tot nu toe?  
• Hoe heb je het aangepakt?  
• Voer je de groepsgesprekken met de kinderen?  
• De curatieve aanpak van KiVa? Hoe ziet dat eruit?  
Analyseren van de steungroepaanpak (SGA). De SGA wordt 
uitgevoerd door het KiVa Team. Hoe is de opbouw van KiVa in de 
school? 
 
Sneak preview verbouwing/meubilair 
We zijn druk bezig met het uitzoeken van de nieuwe meubelen 
voor de klassen en de leerruimtes.. Er wordt veel vernieuwd en we 
zijn druk bezig met uitzoeken van de kleuren. 
We zijn erg enthousiast en het is leuk om ouders al een beetje op 
de hoogte te brengen van de komende veranderingen. 
 

De middenruimte wordt een leerplein, als verlengstuk van de 
klaslokalen 

Ruimte naast groep 8 wordt een leerplein. 
Verder bekijken we of de lerarenkamer en de techniekruimte ook 
met dezelfde meubelen als leerplein ingericht kunnen worden. 



 
 

Groep 1/2: Er worden nog wat aanpassingen gemaakt maar dit is 
de globale indruk. 

De overige klasklokalen: ook dit is een globale indruk. Er wordt 
nog het e.e.a. aangepast. 
 
Nieuwsbrief    
De nieuwsbrief wordt elke twee weken gemaild. De volgende 
nieuwsbrief kunt u op 25 februari 2022 verwachten.   
 
Aanwezigheid directie: 

Meester Peter: Maandag en woensdag 

Juf Astrid: Maandag t/m vrijdag 
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