Nieuwsbrief januari 2021.
Belangrijke data:
●
●
●

13 februari
15-19 februari
maart

vossenjacht van de carnavalsvereniging (zie bijlage)
voorjaarsvakantie
oudergesprekken

Ophaal- / inlevermoment:
Maandag 1 februari is er weer een ophaal- en inlevermoment gepland:
8:15-8:30 uur: Ophaal- inlevermoment groep 5/6 en 7/8
Andere tijden:
Naar aanleiding van opmerkingen van ouders en kinderen na de eerste lock-down periode
toen wij het continurooster hanteerden, hebben wij ons beraad over het overgaan op andere
schooltijden.Als school zien wij de voordelen hiervan in. We willen peilen of hier behoefte
aan is onder de ouders van onze school. Binnenkort krijgt u een enquête vanuit de
oudergeleding van de MR.
Studiedagen schooljaar 2020-2021:
Op 25 februari en 16 juni, hebben wij studiedagen gepland. De studiedag van 25 februari
komt te vervallen ivm de sluiting van de scholen. 25 februari is dus gewoon een lesdag.
Leerlingvolgsysteem IEP:
Door de sluiting van de scholen zijn de IEP toetsen nog niet afgenomen. Omdat deze geen
reëel beeld geven na de periode van thuisonderwijs zullen wij deze afnemen als een soort
0 meting om inzicht te krijgen in het niveau als de leerlingen weer naar school komen.
Rapporten en ouderavonden:
Groep 8 krijgt wel zoals gepland op 26 februari het rapport, tevens nodigen we de ouders
van groep 8 uit in de week van 22 februari voor een gesprek op school of online. Dan
bespreken we het rapport, het onderwijskundig rapport en het eindadvies. Ook ontvangt u
dan de inschrijfformulieren voor het voortgezet onderwijs.
Voor de andere groepen willen we afwijken en zullen we de rapporten zsm uitreiken na
afname van de IEP toetsen. Dit geeft een completer beeld van de kinderen. Dit zal in de
loop van maart zijn. Zoals het er nu voor staat zullen de oudergesprekken digitaal plaats
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gaan vinden. U krijgt een planning van de leerkracht via Parro van uw kind waar u zich op
in kunt schrijven.
Kind op 1:

Voor meer informatie of aanmelding kan er contact opgenomen worden met Yvonne
Goetheer (voorzitter van de MR)
(06-49340701)
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Nieuwe leerling:
Bo is na de kerstvakantie bij ons op school in groep 4 begonnen. We wensen Bo veel plezier
en een leerzame tijd toe. Milou Huijsen is op 4 januari 4 jaar geworden en komt zodra het
kan naar groep 1/2. Ze doet al fijn mee met de thuisopdrachten en ook online is ze erbij.
Van harte welkom Milou en veel plezier toegewenst bij ons op de basisschool!
Aanmelden:
Wordt uw zoon of dochter in de loop van dit schooljaar 4 en wilt u, uw zoon/dochter ook
inschrijven op de Mgr. Heyligersschool, dan wil ik u vragen om contact op te nemen met
mij (Ivo Collet). Wilt u in gesprek of een rondleiding dan kan dat altijd en maak ik graag
een afspraak. telnr. 0113649384

Kibeo Algemeen
●
●

●
●

Wat is het stil zo zonder alle kinderen! We missen jullie en hopen jullie snel te
zien.
Wisten jullie dat er op www.wepboek.nl leuke en leerzame (gratis) boekjes te
vinden zijn. de meeste kinderen vinden dit erg leuk om te doen, en leren zo om
goed naar een verhaal te luisteren.
We hebben deze week bij alle dreumessen en peuters een voorleesontbijtje thuis
bezorgd, we hopen dat jullie er thuis wat leuks van hebben gemaakt.
We heten Vicky de Winter welkom!
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