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In het begin van het nieuwe schooljaar
ontvangen alle ouders een papieren versie van
de jaarkalender. Mochten er wijzigingen
plaatsvinden zijn die terug te vinden in de
activiteitenlijst in deze nieuwsbrief.
Datum
Woe. 10 februari
Ma. 15 februari
Vrij. 19 februari
Do. 18 februari
Vrij. 19 februari
Ma. 22 t/m vrij. 26
februari
di. 2 maart
Woe. 3 maart
Do. 4 maart
Vrij. 5 maart
8 t/m 12 maart

Woe. 10 maart
Do. 18 maart

Vrij. 19 maart
Ma. 22 maart
Woe. 24 maart
Do. 25 maart
Vrij. 26 maart
22 t/m 26 maart

Activiteit
Inloop CJG
Ouderraadsvergadering
Rapport mee
GMR informatie avond
Nieuwsbrief
Voorjaarsvakantie
MR vergadering
Finale voorleeswedstrijd gr.
7/8 (ovb)
Peuterochtend 10-12 uur
(ovb)
Nieuwsbrief
Adviesgesprekken voortgezet
onderwijs groep 8 leerlingen
en hun ouder(s)
Inloop CJG
*Scala groep 3-4 (ovb)
*Kangoeroewedstrijd
(rekenwedstrijd)
Nieuwsbrief
GMR vergadering
Grote Rekendag ‘Op reis’
Scala groep 3-4
Leerlingenraad vergadering
Week van het geld

Heropening scholen
Vanaf maandag starten we weer met de lessen
op school. We zijn blij dat we alle kinderen weer
mogen verwelkomen. Het zal met alle
maatregelen nog wel iets anders zijn dan dat ze
gewend zijn. Maar we gaan er het beste van
maken! Vrijdag 5 februari (vandaag) ontvangt u
ook een uitgebreide brief met informatie over het
heropenen van de scholen. Tot maandag!
Sneeuw??
Zal er nu dan echt een pak sneeuw vallen? De
weerdeskundigen zijn er steeds meer van
overtuigd. Mocht er maandag een pak sneeuw
liggen zullen we daar zeker van gaan genieten.
Een keer extra naar buiten om lekker te spelen!
Denkt u aan de juiste kleding, handschoenen,
mutsen en schoeisel, dan zorgen wij voor extra
plezier!
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Cito M-toetsen
Normaal gesproken starten
we in de loop van januari
met het afnemen van de
Cito M-toetsen. Nu zitten we natuurlijk niet in
een gewone situatie en loopt alles anders.
Gelukkig kunnen we maandag weer naar
school! I.v.m. de verwijzing naar het voortgezet
onderwijs voor groep 8 leerlingen, maken de
leerlingen uit groep 7-8 vanaf 15 februari al een
begin met de Cito toetsen. Groep 3 t/m 6 start
na de voorjaarsvakantie met de Cito’s.
De adviesgesprekken voor het voortgezet
onderwijs met groep 8 leerlingen en hun
ouder(s) willen we plaats laten vinden in de
week van 8 t/m 12 maart. Hierover volgt later
meer informatie.

Schoolfruit
Vanaf volgende week wordt het fruit ook weer
geleverd. Onze fruitdagen blijven woensdag,
donderdag en vrijdag.
Vervanging verlof Saskia
Ik heb u al eerder op de hoogte gebracht van de
vervanging van het verlof van Saskia. Helaas
kregen we het niet voor de hele week voor elkaar.
Mijn zoektocht voor de woensdag en vrijdag heeft
niet stilgestaan. Ik heb een enthousiaste leerkracht
gevonden voor de woensdagochtend en de
vrijdag in groep 1 t/m 4 vanaf de
voorjaarsvakantie. Juf Kirsten komt al iets eerder
kennismaken met de school en de leerlingen en
zal na de vakantie starten.
Voor de komende 2 weken komt juf Ellen (al
eerder geweest in deze groep) op de vrijdag.
Voor de woensdag blijft juf Rianne nog even in
groep 1 t/m 4. Juf Marchien komt de
woensdagochtend voor groep 5/6. Rianne gaat
deze 2 weken de middag naar 5/6. Na de
voorjaarsvakantie zal juf Rianne de hele
woensdag groep 5/6 draaien. Op deze manier
kunnen toch alle groepen alle dagen naar school.
Fijn dat het team toch steeds weer samen ervoor
staat!
Voetbaltraining
In de voorjaarsvakantie organiseert VV Ruinerwold
een speciale training i.s.m. Voetbalscholing.nl
Deze training is voor kinderen vanaf 7 jaar.
Ouders en publiek zijn helaas niet toegestaan.
Voor meer informatie en aanmelden kijk op:
https://www.actiefnaschooltijd.nl/activiteiten/voetbaltrainingde-beste-jeugdspeler-van-nederland-1537

Bijlage
- Flyer individuele ondersteuning JMZ en
BREAK
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