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Nieuwsbrief
Google classroom
Allereerst de complimenten voor hoe

gesprek beslissen we dan definitief naar welk
niveau wij deze kinderen zullen
doorverwijzen.

iedereen bezig is met het huiswerk! Knap,
hoe we samen in zo’n korte tijd toch goed
realiseren! De complimenten voor de ouders,

Afgelast/uitgesteld
ivm Corona

de kinderen en het team!

Er is landelijk besloten dat de Koningsspelen

onderwijs voor de kinderen kunnen

van 17 april niet doorgaan in verband met
Komende week gaan wij weer werken met

het Corona virus. Ook het

een weektaak. De weektaak zal maandag

schoolvoetbaltoernooi van 8 april is afgelast.

gepubliceerd worden in Google Classroom.

Het theoretische verkeersexamen van

Zorg er dus voor dat u ingelogd bent in de

30 maart is uitgesteld.

classroom. Mocht dat niet lukken, neem dan
contact op met school.

Oud papier

Het is belangrijk dat de kinderen voor ze aan

In verband met Corona zal er op maandag

hun huiswerk beginnen iedere morgen eerst

30 maart geen oud papier worden opgehaald.
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even inloggen in Google Classroom en daar
kijken of de leerkracht nog extra tips en
aanwijzingen heeft voor het maken van de

Voor volgende week:

lessen die dag. Daarna kunnen ze aan het
werk gaan.

Iep
toets
Zoals u wellicht heeft vernomen via de

Alvast noteren

media, gaat de Iep toets niet door dit jaar.

Let op! Onderstaande activiteiten zijn

De doorverwijzing zal plaatsvinden, zoals

allemaal onder voorbehoud. Ze gaan alleen

besproken in de verwijsgesprekken.

door, als we inderdaad vanaf 6 april weer
naar school zouden gaan.

Wij zullen nog contact opnemen met de
ouders van de kinderen die een dubbel advies

7 april

MR vergadering

hebben gekregen tijdens de

4 april

Veerkieker gr 4,

verwijsgesprekken. Aan de hand van dat

Excursie Oudheidkamer

9 april

Veerkieker gr 7a en gr 7b,
Excursie Vlechtmuseum

9 april

Paasfeest

10 april

Vrij t/m 13 april ivm Pasen

14 april

Veerkieker gr 1/2a,
excursie Rietnymf

16 april

Vrijwillige contactavond

17 april

Scholen viswedstrijd

21 april

Veerkieker gr 1/2b,
excursie Rietnymf

21 april

Oud papier

25 april

Meivakantie t/m
dinsdag 5 mei
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