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Levensbeschouwing 
Het thema voor de komende week is: Dat mag niet, toch? 
De verhalen komen uit Marcus 2 en 3 
Jezus eet met tollenaars en mensen die verkeerde dingen doen. Zijn leerlingen vasten niet, zoals 
de leerlingen van Johannes de Doper wel doen. En op een sabbat plukken ze zomaar aren van 
het veld om op te eten. Dat mag allemaal niet, toch? Of toch wel? 

 

Corona 
Ook onze school heeft weer te maken met besmettingen door Covid-19. Gelukkig zijn we 
nog gevrijwaard van hele groepen die thuis in quarantaine zitten. De enkele kinderen die 
thuis zijn, proberen we zoveel mogelijk bij het onderwijs op school te betrekken via 
Teams. Het grootste gedeelte van de dag maken ze het groepsgebeuren mee.  

 

Toetsen 
De komende weken worden weer de zg. M-toetsen afgenomen in de groepen 3 t/m 8. 
Vanwege alle corona-perikelen worden de kind-ouder-leerkrachtgesprekken verplaatst 
naar de week na de voorjaarsvakantie (28/2 – 4/3). Het rapport wordt dan aan het eind 
van die week meegegeven.  

 

Invallen 
Afgelopen maandag was meester Joris ziek. Gelukkig wilde juf Gerjanneke invallen bij de 
kleuters en juf Annemieke in unit 2. Komende maandag moet juf Roos voor controle van 
haar knie naar de kliniek. Ook voor dan is juf Gerjanneke bereid gevonden in te vallen. Juf 
Annemieke zal dan groep 3/4 onder haar hoede nemen. We zijn ontzettend blij dat we dit 
intern kunnen regelen, want invallers zijn (bijna) niet meer te vinden. Gerjanneke en 
Annemieke heel hartelijk bedankt! 

 

Scholing team 
A.s. woensdag staat er een scholing van Gynzy op het programma. Als team bekwamen we 
ons verder in de mogelijkheden die dit rekenprogramma biedt, zodat we ons 
rekenonderwijs nog meer kunnen aansluiten bij de gedifferentieerde ontwikkeling van de 
kinderen. 

 



Tot slot 
Door corona zijn ‘de zomaar even een gesprekje’ momenten tussen school en ouders 
afgenomen. Toch is het belangrijk met elkaar in gesprek te blijven. Noodzakelijke 
gesprekken vinden natuurlijk plaats maar ook andere uitwisselingen zijn belangrijk. Als u 
een vraag of opmerking heeft, wend u zich dan tot iemand van het team. Voor de 
ontwikkeling van onze kinderen is dat, juist in deze tijd, essentieel.  

 

Agenda  

Maandag 24 januari Weekopening door meester Joris 
Unit 1a: juf Gerjanneke 
Unit 1b: juf Annemieke 

Woensdag 26 januari Overleg Kindcentrum Creil, 13.00 uur 

maandag 21 februari t/m vrijdag 25 februari Voorjaarsvakantie 

28/2 – 4/3  Kind-ouder-leerkracht gesprekken 

4 maart Rapport mee naar huis 

 


