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Pasen
Gisteren, op witte donderdag, hebben we in de groepen het verhaal van het laatste
avondmaal verteld en matzes gegeten en limonade gedronken. Vandaag hebben de
kinderen een online Paasviering in de klas gekeken, gemaakt door juf Trees, meester Remi
en pastoor Maciej. We wensen iedereen een fijn paasweekend toe en zien de kinderen
graag weer op 7 april.

Studiedag 6 april
Na de zomervakantie willen wij gaan starten met een nieuwe taal- en spellingmethode die
beter aansluit bij ons huidige onderwijs. Op de studiedag van 6 april gaan we ons verder
verdiepen in welke methode het beste aansluit bij onze visie en school ambities voor de
komende vier jaar. Daarnaast gaan we vanuit een theoretische kennisbasis een start maken
met het implementeren van begrijpend lezen in IPC en hiervoor lesontwerpen maken. Juf
Kasia en meester Bas hebben het afgelopen half jaar hier al mee gewerkt en hebben gezien
dat de betrokkenheid van de kinderen bij begrijpend lezen enorm is toegenomen en dit is
ook terug te zien in de tussenresultaten.

Vakantierooster 2020-2021
Herfstvakantie 16 oktober t/m 24 oktober 2021
Kerstvakantie 25 december 2021 t/m 9 januari 2022
Voorjaarsvakantie 18 februari 2022 t/m 27 februari 2022
Tweede paasdag 18 april 2022
Meivakantie 23 april 2022 t/m 8 mei 2022
Hemelvaart 26 mei 2022 t/m 27 mei 2022
Pinksteren 6 juni 2022
Zomervakantie 16 juli 2022 t/m 28 augustus 2022

De studiedagen zijn nog niet vastgesteld. Deze worden in de nieuwsbrief van mei of juni
gepubliceerd.

Gymleerkracht
Juf Ciska Bosma de gymleerkracht (Sportservice Schagen) heeft een andere baan
aangenomen. 31 maart was haar laatste werkdag bij ons. Kelly van Walgien neemt op de
maandagen de lessen van de kleuters over. Luuk de Jong heeft het hele jaar al zijn
eindstage bij juf Ciska gelopen en neemt de gymlessen voor de groepen 3 t/m 8 van haar
over. Hij wordt daarbij waar nodig begeleid door een collega die ook de lessen voor de
Wegwijzer verzorgt.
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Toetsuitslagen kinderen
In de nieuwsbrief van maart is al vermeld dat ouders het toetsoverzicht van het Cito lovs van
hun kind(eren) via de mail ontvangen. Inmiddels zijn de Citoafnames bijna allemaal klaar en
ingevoerd. Ik (Irene) ben gestart met versturen, maar nog niet klaar. Op dit moment kan dit
alleen één voor één en ben ik de enige die dit per mail kan versturen. Heel even geduld nog
dus.

Opbrengsten rekenen
In eerdere nieuwsbrieven heeft u kunnen lezen over de invulling van de studiedagen. Tijdens
de lockdown en daarna heeft onze focus gelegen op ons rekenonderwijs en de overstap
naar de nieuwe rekenmethode. We kunnen nu zeggen dat bijna alle groepen ondanks de
lockdown de doelen behaald hebben en de resultaten schoolbreed een grote groei hebben
laten zien. De inzet van u, de kinderen en de leerkrachten mag dan ook zeker even onder de
aandacht komen. Complimenten hiervoor!


