29 januari 2021
Nieuwe leerlingen
We hebben er alweer twee nieuwe leerlingen bij: Sara en Laura. Sara stroomde vorige week in groep
1/2a van juf Daisy en juf Erna in. Laura had vandaag haar eerste officiële schooldag in groep 1/2b van
juf Esther en juf Inge. Sara en Laura, we hopen jullie snel op school te zien, eerst om te wennen en
daarna volledig! Als jullie ouders er mee akkoord gaan, plaatsen we later nog een foto van jullie in de
nieuwsbrief. Dit doen we als we weer open zijn en een foto van jullie op school kunnen maken. Voor
nu alvast een hele fijne schooltijd bij ons!

Rapporten
Ter herinnering: de kinderen zouden op vrijdag 22 januari hun rapport mee krijgen, maar veruit de
meeste kinderen waren toen niet op school. Daarnaast hebben de leerkrachten, vanwege de sluiting
en een hierdoor onvoldoende input, langer tijd nodig om de rapporten te maken. De kinderen krijgen
de rapporten daarom nu op woensdag 10 februari mee naar huis, ervan uitgaande dat we dan weer
open zijn.
Mochten we 10 februari toch nog steeds dicht zijn, dan kunt u het rapport van uw kind(eren) die dag
tussen 11.30 uur en 13.00 uur via de klassendeur van uw kind(eren) ophalen. We vragen u om dit
zoveel mogelijk alleen en op gepaste afstand te doen. De oudere kinderen mogen hun rapport ook
zelf komen ophalen.
Door de omstandigheden van nu zijn de rapporten niet volledig ingevuld; alles wat niet getoetst is, is
niet ingevuld. De wel ingevulde resultaten zijn ingevuld op basis van de laatst gemeten resultaten.
Deze kunnen ook nog van november dateren.

Oudergesprekken
Zoals u in de jaarkalender heeft kunnen zien, hadden we voor de periode van maandag 1 februari tot
en met vrijdag 26 februari tienminuten- en voortgangsgesprekken voor groep 1 t/m 7 gepland. Deze
gesprekken zijn bedoeld om de voortgang van uw kind en het rapport te bespreken. Omdat de
kinderen hun rapport vanwege de sluiting nu pas op woensdag 10 februari krijgen, hebben we deze
gesprekken verplaatst naar de periode van maandag 22 februari tot en met vrijdag 12 maart. Deze
gesprekken zijn online en facultatief. Ze zijn facultatief, omdat we vanaf aanstaande maandag voor
urgente zaken tussentijdse gesprekken gaan voeren en twee gesprekken kort achter elkaar
waarschijnlijk niet nodig is.
Tussentijdse gesprekken
We willen sommige ouders nog graag voor de voorjaarsvakantie spreken en er zijn mogelijk ook
ouders die de leerkracht al snel willen spreken. Daarom houden we in de periode van aanstaande
maandag 1 februari tot en met vrijdag 12 februari voor urgente zaken tussentijdse gesprekken. Hier
hebben we zelf al een aantal ouders voor uitgenodigd. Heeft u geen uitnodiging ontvangen, maar wilt
u de leerkrac

ht(en) echt nog graag voor de voorjaarsvakantie spreken? Dan kunt u hier vanaf vanmiddag 16.00 uur
tot en met dinsdag 2 februari 16.00 uur in Schoudercom een tijd voor reserveren. De leerkracht geeft
vooraf aan welke tijden de komende twee weken beschikbaar zijn.
U kunt inloggen via het Google-account van uw kind. Hier staat een link klaar voor de tussentijdse
gesprekken. Het gaat om de link groep12agesprek, groep12bgesprek, groep3gesprek enz..
We verzoeken u vriendelijk om precies op tijd in te loggen, want als u te vroeg inlogt komt u in het
gesprek dat dan nog bezig is of stoort u de leerkracht tijdens het verwerken van dat gesprek.
Nieuw gesprekkenschema
● definitieve adviesgesprekken groep 8, met kind
van maandag 25 januari tot en met vrijdag 5 februari, online, op uitnodiging en afspraak
● tussentijdse gesprekken groep 1 t/m 7 voor urgente zaken
van maandag 1 februari tot en met vrijdag 12 februari, online, op afspraak, intekenen via
Schoudercom vanaf vanmiddag 16.00 uur tot en met dinsdag 6 februari om 16.00 uur
● tienminutengesprekken groep 1 t/m 3, zonder kind
van maandag 22 februari tot en met vrijdag 12 maart, online, op afspraak, intekenen via
Schoudercom in de periode die we hiervoor in de nieuwsbrief van 12 februari aangeven
● voortgangsgesprekken groep 4 t/m 7, met kind
van maandag 22 februari tot en met vrijdag 12 maart, online, op afspraak, intekenen via
Schoudercom in de periode die we hiervoor in de nieuwsbrief van 12 februari aangeven.
Verdere informatie over de tienminutengesprekken en de voortgangsgesprekken volgt in de
volgende nieuwsbrief.

Carnaval en studiedag
We hebben vanwege de sluiting sinds 16 december besloten om onze studiedag van vrijdag 12
februari te verplaatsen naar vrijdag 30 april. De Medezeggenschapsraad is hiermee akkoord.
Als we in de week van 8 februari weer open mogen, hebben we de 12e een ‘gewone’ onderwijsdag,
met een beperkte carnavalsviering in de klas. Verdere informatie hierover volgt indien nodig.
Mochten we 12 februari nog gesloten zijn, dan geven we die dag afstandsonderwijs en bieden we
ook noodopvang. Hier roosteren we de kinderen voor in die nu ook op vrijdag komen. Mocht uw kind
op vrijdag wisselend komen, dan vragen we u aan juf Nicolle door te geven of uw kind vrijdag de 12e
wel of niet komt. Juf Nicolle is bereikbaar via Schoudercom en via
nicolle.deboer@stichtingtalentis.nl.

Gewijzigde kalender
Onderstaand voor alle duidelijkheid nog even alle nieuwe data op een rij:
● tussentijdse gesprekken groep 1 t/m 7 voor urgente zaken
van maandag 1 februari tot en met vrijdag 12 februari
● rapporten mee
op woensdag 10 februari (als we nog dicht zijn via klassendeur ophalen tussen 11.30 uur en 13.00
uur)
● carnaval op school
als we open zijn, op vrijdag 12 februari (beperkte viering in de klas)
● tienminutengesprekken groep 1 t/m 3
van maandag 22 februari tot en met vrijdag 12 maart
● voortgangsgesprekken groep 4 t/m 7
van maandag 22 februari tot en met vrijdag 12 maart
● verplaatste studiedag
op vrijdag 30 april 2021 (stond eerst gepland op vrijdag 12 februari 2021)
● verplaatst schoolreisje groep 1 t/m 7

op maandag 14 juni 2021 (stond eerst gepland op maandag 28 september 2020).
Alle nieuwe data staan ook in de kalender in Schoudercom en op onze site. Hiernaast geven we de
ouders van de kinderen die vanaf 1 januari instromen een aangepaste versie van onze praktische
schoolgids en kalender mee.

WereldWijde WiskundeWedstrijd W4Kangoeroe
Elk jaar in maart wordt in ruim 55
landen de W4Kangoeroe reken- en
wiskundewedstrijd gehouden. Dit is
een wedstrijd voor alle leerlingen uit
groep 3 t/m 8 van de basisschool en
klas 1 t/m 6 van het voortgezet
onderwijs. De moeilijkheid loopt op van eenvoudig tot zeer moeilijk. Er zijn vijf niveaus: wizFun
(groep 3 & 4), wizKID (groep 5 & 6), wizSMART (groep 7 & 8), wizBRAIN en wizPROF. De deelnemende
landen spreken samen de opgaven af. In totaal doen er wereldwijd meer dan 6,5 miljoen leerlingen
aan de W4Kangoeroewedstrijd mee!
De Kangoeroewedstrijd heeft als doel kinderen en jongeren te laten ervaren dat rekenen en
wiskunde heel leuk en uitdagend kan zijn, voor iedereen op zijn eigen niveau. Kinderen en jongeren
hebben een gezond stel hersens en het kan geen kwaad die eens te
laten kraken. En wat is er leuker dan te laten zien wat je kunt!
Bovendien kunnen de kinderen en jongeren nog prijzen winnen ook!
Alle kinderen van groep 3 tot en met 8 mogen meedoen.
Dit jaar vindt de wedstrijd plaats op donderdag 18 maart. Als we dan
nog steeds (of weer) onderwijs op afstand moeten geven, sturen we
de vragen op en kunt u de antwoorden digitaal inleveren.
De kosten bedragen € 3 per deelnemer en € 5 per duo. Hier hoeft u
maar de helft van te betalen, de Bron betaalt de andere helft.
Aanmelden kan t/m vrijdag 12 februari bij de eigen leerkracht, door de overhandiging van een
envelop met daarin € 1,50 voor individuele deelnemers en € 2,50 voor een duo. Als we ook in de
week van 8 februari nog dicht moeten blijven, kunt u de envelop met het geld uiterlijk vrijdag 12
februari in de brievenbus van school doen.
Er moeten minimaal tien deelnemers zijn om als school te mogen meedoen. Dus we hopen op minimaal
tien deelnemers!

Kijk voor meer informatie op www.w4kangoeroe.nl.

Gezonde snack
Deze keer de tip om als gezonde snack een keer haver-ontbijtkoek te maken. Geniet ervan!
Haver-ontbijtkoek

Dit heeft u nodig:
● 200 gram havermout
● 200 gram speltmeel
● 325 ml havermelk (amandelmelk kan ook)
● 2 eieren
● 5 eetlepels honing
● 3 eetlepels ahornsiroop (appelstroop kan ook)
● 3 eetlepels kokosbloesemsuiker
● 3 eetlepels koekkruiden
● 1 eetlepel kaneel
● 2 theelepels bakpoeder
● snuf zout
● 1 eetlepel olie.
Zo maakt u het:
● Verwarm de oven op 160 graden.
● Doe de havermout in een keukenmachine en maal een paar minuten fijn tot u meel heeft.
● Doe ondertussen het speltmeel in een kom en voeg de melk, eieren, honing, ahornsiroop,
kokosbloesemsuiker, koekkruiden, kaneel, bakpoeder en snuf zout toe en meng door elkaar.
● Voeg het havermeel aan dit mengsel toe en meng weer door elkaar.
● Vet een cakeblik in met de eetlepel olie en schep het mengsel in de vorm.
● Zet de ontbijtkoek in de oven en bak 1 uur (kan 5 minuten meer of minder, afhankelijk van de
power van je oven).
● Haal de koek eruit, laat iets afkoelen en snijd in plakken.

Volgende InformatieBron vrijdag 12 februari 2021

