Nummer 12; maandag 23 nov. 2020

Geachte ouders en verzorgers,

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief nummer 12.
1. De regel van de week

Deze week staat de volgende schoolregel centraal: “Pesten en geweld horen niet”

2. Schoolfruit en zuivel
Ook deze week ontvangen onze leerlingen weer drie keer per week in de kleine
pauze (op woensdag, donderdag en vrijdag) gratis school”gruit”.
Deze week wordt het volgende aan de leerlingen uitgedeeld:
Woensdag: komkommer
Donderdag: mandarijn
Vrijdag:
appel
Voor de goede orde meld ik u nog dat onze leerlingen op dinsdag, donderdag en
vrijdag in de grote pauze gratis zuivel kunnen krijgen.
Ze moeten dan een beker bij zich hebben.
Deze week krijgen de leerlingen yoghurt. De leerlingen moeten een beker
meenemen en een LEPEL is ook erg handig als je yoghurt eet.

3. Sint cadeautjes
Nog even en de Sint brengt in veel gezinnen weer een aantal cadeautjes.
In de groepen van Unit 1 willen de leerlingen hun mooie cadeautjes na het
Sinterklaasfeest graag mee naar school nemen en aan de klasgenootjes laten zien.
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Normaal gesproken is dat natuurlijk toegestaan, maar dit keer mogen de leerlingen,
in verband met het Covid-virus, GEEN cadeautjes mee naar school nemen.

4. De tien-minutengesprekken
In week 49 (30 november tot en met 4 december zijn er weer
tien-minutengesprekken voor de ouders/verzorgers van de leerlingen van leerjaar 1
– 5 en leerjaar 8.
De tien-minutengesprekken voor de ouders/verzorgers van de leerlingen van leerjaar
6 en 7 vinden plaats in week 50: 7 tot en met 11 december a.s.
Tijdens de gesprekken met de ouders/verzorgers van de leerlingen van de leerjaren
1 tot en met 7 worden de prestaties en vorderingen van de kinderen besproken.
Deze gesprekken zijn NIET verplicht: de ouders/verzorgers van deze leerlingen
kunnen zelf besluiten of zij van de mogelijkheid tot overleg gebruik maken.
Tijdens de gesprekken met de ouders/verzorgers van de leerlingen van leerjaar 8,
wordt het ontwikkelingsverslag (dat vrijdag 27 november a.s. aan de leerlingen wordt
meegegeven) besproken; dit gesprek is WEL verplicht.
De leerlingen van leerjaar 8 ontvangen reeds nu hun ontwikkelingsverslag, omdat we
na de kerstvakantie (in week 6) met de adviesgesprekken voor het Voortgezet
Onderwijs starten; de in het ontwikkelingsverslag genoemde resultaten van de
leerlingen vormen samen met andere input onderdeel van het VO-gesprek.
De leerlingen van leerjaar 1 tot en met 7 ontvangen hun ontwikkelingsverslag op
vrijdag 5 februari a.s.
De tien-minutengesprekken zullen dit keer DIGITAAL plaatsvinden. Dit in verband
met de Covid-regels.
Nadere mededelingen hierover ontvangt u binnenkort.
Vanaf vandaag, maandag 23 november 2020 18.00 uur, kunt u zich via PARRO
inschrijven voor een bepaald tijdstip. Inschrijven kan tot en met vrijdag 27 november
a.s. 18.00 uur.

5. De kalender voor de komende tijd
26 november
27 november

20.00: MR-vergadering (vindt digitaal plaats)
Het ontwikkelingsverslag wordt meegegeven aan de leerlingen
van leerjaar 8 (overige groepen: 5 februari 2021)
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30/11 – 4/12
3 december
10 december
16 december
17 december
18 december

4 januari
6 januari
7 januari
7 januari
11 januari
12 januari
14 januari

Tien-minutengesprekken: leerjaar 8 verplicht; overige leerjaren
niet verplicht (vindt digitaal plaats)
Sint-Nicolaas bezoekt onze school; alle leerlingen zijn
’s middags vrij
Foute-kersttruien-dag
Kerstviering; deze vindt ’s avonds plaats in de school; hierbij
zijn alleen de leerlingen en leerkrachten aanwezig
9.00 uur: Kerstontbijt
Om 12.00 uur start voor alle leerlingen en leerkrachten de
kerstvakantie.
Deze duurt tot en met zondag 3 januari 2021
Met oliebollen en kinderchampagne proosten we op het nieuwe
jaar.
Luiscontrole (als dit kan i.v.m. met de Corona-regels!)
20.00: MR-vergadering
Kom in de klas (onder voorbehoud)
Start Cito-toetsen; de toets-periode loopt tot uiterlijk 5 februari
20.00: OR-vergadering
LeerlingenRaad

Tot zo ver deze nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet,
mede namens de collega’s,

Hans van Elburg.
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