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Cito
Vanaf maandag worden de Cito toetsen afgenomen. Dit zijn de toetsen die gepland stonden in juni
vorig schooljaar. In de week vanaf 28 september zullen de startgesprekken plaatsvinden. Deze
gesprekken zullen zo veel mogelijk digitaal, via Teams, gehouden worden. Inschrijven kan vanaf
maandag 21 september via Parro.
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Afgelopen woensdag hebben we ons eerste Beginfeest gehad op De
Regenboog. Het was even spannend, maar uiteindelijk hebben we
het nagenoeg droog gehouden en heeft zelfs de zon even geschenen.
Een gezellige avond waar ouders, leerkrachten en leerlingen elkaar
konden ontmoeten en samen leuke spellen konden spelen. Door het
coronavirus moesten wij met elkaar ons aan de welbekende voorschriften en maatregelen houden.
Onze complimenten aan iedereen die heeft meegewerkt. Wij vonden het feest erg geslaagd en
kijken al uit naar de tweede editie!

Corona
De afgelopen weken hebben we al gemerkt dat er al heel wat leerlingen thuis moesten blijven in
verband met verkoudheidsklachten. We snappen dat dit vervelend is, helaas is het even niet anders. Fijn dat iedereen zo goed meewerkt!
In de bijlage vindt u ook een brief van het CvB met meer informatie over de huidige situatie. We
sturen ook twee beslisbomen mee; deze geven hopelijk meer duidelijkheid over het wel/ niet moeten thuis blijven.
Warme kleding
Ventilatie en frisse lucht op school wordt bevorderd door ramen en deuren in de lokalen open te
zetten. Nu de herfst zich aankondigt kan het soms wat frisser in de lokalen zijn. Als het wat kouder
wordt is het prettig om wat warmere kleding aan te hebben of een extra vest mee te geven.
Bibliotheek
Tannie heeft voor de vakantie aangegeven te stoppen met de bibliotheek.
Het werk in de schoolbibliotheek was helaas niet meer te combineren met
het andere vrijwilligerswerk wat Tannie ook nog doet. Afgelopen woensdag
hebben we Tannie op school in het zonnetje gezet en bedankt voor alle
jaren dat ze ons geholpen heeft met de bibliotheek.
Tannie nogmaals bedankt voor alle hulp!
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Foto’s
Vandaag krijgen de leerlingen de inlogcodes mee van de schoolfotograaf.
Privacy
Voorheen werd er elk nieuw schooljaar een brief uitgedeeld waarop u de privacy-voorkeuren kon
aangegeven. Dit kan nu via Parro, een aantal ouders hebben dit al gedaan. Zou u bij uw zoon/
dochter willen controleren of de privacy-voorkeuren goed zijn aangegeven.? Alvast bedankt.
Jarig
Vandaag is het de verjaardag van Saskia en Julia. Maandag 14 september is
juf Cindy jarig en zaterdag 20 september is Liam jarig.
Alvast gefeliciteerd allemaal en een hele fijne verjaardag toegewenst!
Kalender
De laatste hand wordt aan de schoolkalender gelegd. Begin volgende week
zal deze worden uitgedeeld. Zoals eerder genoemd staan er veel activiteiten op de kalender waarvan we op dit moment nog niet weten of en hoe deze zullen gaan plaatsvinden i.v.m. de coronamaatregelen. De weekbreaks kunnen bijvoorbeeld nog niet plaatsvinden. Wij houden u hierover
natuurlijk op de hoogte. We gaan dit jaar ook de agenda van Parro gebruiken, hierin kunt u alle activiteiten nogmaals terugvinden.
Agenda
Vrijdag 25 september: Nieuwsboog
Maandag 28 september t/m 2 oktober: kennismakingsgesprekken

Bijlagen:
-Inlogcode schoolfotograaf
-Brief CvB (Parro)
-Beslisbomen (Parro)
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