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19 januari

Dag allemaal,
Dat was afgelopen zondag een teleurstellend bericht. Helaas blijven ook de
basisscholen dicht, in ieder geval tot 8 februari. Dat betekent dat we nog
drie weken lager dan gehoopt een beroep moeten doen op u als ouder om
uw kind(eren) te ondersteunen bij het noodonderwijs op afstand. De
teamleden worden hierin steeds bedrevener gelukkig, en tegelijkertijd
missen we de kinderen steeds meer.

Benieuwd…
We zijn erg benieuwd naar uw mening over ons noodonderwijs op
afstand. Daarom ontvangt u vandaag een enquete
hierover. Fijn als u deze invult!

Cito toetsen
Op de jaarplanner staat voor de komende weken de afname van de
halfjaarlijks Cito-toetsen op de agenda. Dit kan in deze situatie natuurlijk
geen doorgang vinden. In overleg met Cito zelf en het bestuur ISOB, is
besloten om in maart, als de scholen (hopelijk) weer open zijn, een selectie
van de toetsen alsnog af tenemen. Voor ons is het belangrijk om te weten
welke stof er al goed in zit en welke stof nogmaals aangeboden en/of
ingeoefend moet worden.

Advies groep 8
In november hebben de leerlingen van groep 8 hun voorlopig advies
voor het Voortgezet Onderwijs ontvangen. Dit advies wordt binnenkort
omgezet naar een definitief advies. Ouders die hiervoer (nogmaals ) met

ons van gedachten willen wisselen, kunnen hierover contact met juf
Amanda en/of juf Edith opnemen. De aanmeldingsweek voor het VO is
de eerste week van maart. In april maken alle kinderen van groep 8 de
eindtoets IEP. Het advies dat hieruit volgt, kan nooit leiden tot een lager
schooladvies. Wel kan het, in overleg met ouders, leiden tot een bijgesteld
hoger advies.

Afscheid juf Celeste, welkom terug juf Danielle!
Vrijdag 29 januari is voorlopig de laatste lesdag van juf Celeste bij
groep 3-4. Maandag 1 februari start juf Danielle weer voor de groep.
Hoewel we erg blij zijn dat juf Danielle weer aanwezig is, gaan we juf
Celeste enorm missen. Met passie, energie, humor en gedrevenheid heeft
zij de afgelopen keihard gewerkt met groep 3-4. We willen juf Celeste heel
erg bedanken voor haar inzet en professionaliteit! Vanaf 1 februari blijft juf
Celeste nog een aantal weken de vervanging van juf Ria in groep 1-2 op
donderdag en vrijdag verzorgen.
Hou vol allemaal….het einde is hopelijk in zicht….
Met vriendelijke groet namens het gehele team,
Edith Hoegen

