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Belangrijke data
FEBRUARI
22 t/m 26 februari
Voorjaarvakantievakantie

27 februari
Meester Justin is jarig

MAART
1 maart
8.30 uur school start voor alle
leerlingen, behalve Groep 6 van
Meester Justin.

3 maart (onder voorbehoud)
9.20-9.50 uur
Verkeersles: Groep 3-4
9.50-10.20 uur
Verkeersles: Groep 1-2
10.50-11.20 uur
Verkeersles: Groep 4-5
11.20-11.50 uur
Verkeersles: Groep 5-6

10 maart (onder voorbehoud)
9.50u-10.20 uur
Verkeerles: Groep 8
10.50u-11.20 uur
Verkeersles: Groep 8
11.20u-11.50 uur
Verkeersles: Groep 6
11.50u-12.20 uur
Verkeersles: Groep 7

11 maart
Juf Caroline is jarig

2 RARE WEKEN GEWEEST
Wat waren we blij dat we alle kinderen weer zouden zien op maandag 8 februari,
maar helaas zorgde de sneeuw ervoor dat we de meeste kinderen pas op dinsdag
zagen. Ook de tweede maandag ging anders dan verwacht. De voorspelde ijzel
zorgde ervoor dat de deuren van de school gesloten bleven. Ontzettend vervelend
voor alle ouders die op het laatste moment voor opvang moesten zorgen, maar
helaas hebben wij over het weer helemaal niets te vertellen.
Datzelfde weer zorgde ook een weeklang voor sneeuw- en ijspret. Er is gesleed,
we hebben sneeuwballen gegooid en hebben zelfs even geprobeerd of het ijs al
sterk genoeg was. Gelukkig was er het afgelopen weekend nog genoeg kans om te
schaatsen. Wij hopen dat iedereen heeft genoten van deze dagen.
Stiekem kijken we al weer een beetje uit naar de lente en hopen we natuurlijk dat
Corona snel weg gaat en dat alles weer zo normaal mogelijk wordt in Nederland.
Komende week is het voorjaarsvakantie. Op 1 maart verwachten wij alle kinderen
weer op school en zullen we in de loop van de week starten met de Cito toetsen.

VERANDERINGEN BOVENBOUWGROEPEN
Door het vertrek van juf Heleen en Juf Charelle zijn wij genoodzaakt om voor de
groepen 6/7 a, 6/7b en 8 over te gaan naar een 4 daagse schoolweek.
Dit heeft u al eerder gelezen in de nieuwsbrief.
Voor deze leerlingen geldt dat zij 1 dag per week thuis werken.
De kinderen maken op de dag dat zij thuis zijn opdrachten die horen bij de lessen
die op de andere dagen gegeven zijn. Er is die dag dus GEEN thuisonderwijs via
teams. Op school wordt net iets minder lang ingeoefend, maar meer instructie
gegeven. Het inoefenen gebeurt dan voor de rest op de thuiswerkdag.
Na de voorjaarsvakantie zijn de groepen 6/7a en 6/7b verdeeld over Groep 6
(Meester Justin en juf Charita; Juf Aivi is op dinsdag en woensdag extra in deze
groep ter ondersteuning voor de kinderen) en Groep 7 (Juf Deborah en juf Sabine)
Vanaf 1 maart werken de leerlingen thuis op:
Groep 6:
Maandag
Groep 7:
Vrijdag
Groep 8:
Dinsdag
Zolang wij geen nieuwe collega’s kunnen vinden geldt voor de groepen 6, 7 en 8
dat zij maar 4 dagen naar school komen. Wij vinden dit heel vervelend en doen
ons uiterste best om de vacatures in te vullen. Weet u nog iemand die zijn PABO
diploma heeft en op zoek is naar een baan op een school met de leukste kinderen
van Rotterdam?
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KINDCENTRUM IJSSELMONDE
De eerste paal is geslagen voor ons nieuwe gebouw. Op dit moment zit ook de
laatste paal al in de grond. Momenteel wordt het skelet voor de fundering
gebouwd, zodat daarna de fundering gestort kan worden. Het is dus fijn dat de
vrieskou weer bijna voorbij is, want bij vorst kan de fundering niet gestort worden.
Momenteel lopen we iets voor op de nieuwe planning. Deze planning gaat uit van
januari 2022.
Zoals beloofd is er een filmpje gemaakt van het feestelijke moment van de eerste
paal, zodat we dit toch nog een beetje gezamenlijk kunnen ervaren. U kunt dit
filmpje terug zien op:
https://youtu.be/ffoKereyltg
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