Maandag 7 maart 2022

NIE UWS B RIE F
__________________________________________________________________________________
Beste ouder(s), verzorger(s),
Hopelijk heeft u een goede vakantie gehad. Vandaag, maandag 7 maart, heeft het team een studiedag
gehad. We hebben ons onder andere gebogen over de hernieuwde formulering van de missie en visie.
En ook hebben we ons verdiept in cultuuronderwijs, sociale vaardigheden (Kwink), hoogbegaafdheid,
het duiden van de leeropbrengsten en het stellen van doelen. Daarnaast is een start gemaakt met de
invulling van een inhoudelijke meerjarenplanning. Studiedagen als deze zijn van groot belang voor het
team en daarmee voor de schoolontwikkeling. De volgende studiedag is gepland op woensdag 18 mei.
Aanstaande woensdagavond 9 maart tussen 20.00 en 21.00 uur is er een informatieavond, speciaal
voor belangstellende ouders/verzorgers die zich oriënteren op een basisschool voor hun kind(eren).
Kent u eventuele belangstellenden in uw familie of vriendenkring, attendeer ze gerust!
Voor dezelfde doelgroep (nieuwe ouders/verzorgers die zich oriënteren op een basisschool) is er
aanstaande vrijdagochtend een inloopochtend. Tussen 09.00 uur en 12.00 uur kan men binnenlopen
en laten leerlingen uit groep 8 de school zien. Ook hier geldt: zegt het voort!
Informatie over de informatieavond en de open ochtend is te vinden op de schoolwebsite. Deze
website zijn we aan het moderniseren. Dat is bewerkelijk en gaat daarom stap voor stap. Nog niet de
hele site is al vernieuwd, maar daar wordt aan gewerkt.
Communiceren doen we verder hoofdzakelijk via de Parro-app. Dit is het belangrijkste
communicatiemiddel tussen school en ouders/verzorgers. Deze app is speciaal ontwikkeld voor
scholen, zodat we informatie en bestanden (waaronder foto's) snel en veilig kunnen delen in een
besloten omgeving. Van alle ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij de Parro-app installeren en zo
op de hoogte blijven van belangrijke informatie die wij delen. Het is voor ons namelijk ondoenlijk om
rekening te houden met individuele ouders/verzorgers die hier geen gebruik van willen maken en
daardoor informatie missen.
Nieuwsbrieven zullen steeds minder (en ook minder regelmatig) worden verzonden. Maar af en toe is
een nieuwsbrief handig om in één keer informatie over meerdere onderwerpen te delen. We proberen
dit te beperken.
Tijdens de afgelopen vakantie zijn de renovatiewerkzaamheden gestart. Er is asbest verwijderd en er
wordt nu gewerkt aan nieuwe elektra. De ruimtes krijgen uiteindelijk nieuwe plafonds, nieuwe vloeren,
nieuwe datavoorzieningen en een nieuwe inrichting. Steeds is een gedeelte van de school aan de beurt.
Momenteel hebben we nog weinig overlast, alleen kan het speellokaal voor de kleuters nu niet
gebruikt worden. De renovatie gebeurt in etappes en duurt het hele kalenderjaar. Als er iets voor u of
voor de kinderen van belang is om hierover te melden, zullen de leerkrachten dit met u delen via de
Parro-app.
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We zijn dringend op zoek naar ouders, verzorgers, opa’s/oma’s, vrijwilligers die kunnen ondersteunen
bij het overblijven op maandag, dinsdag en donderdag tussen 12.00 en 13.00 uur. Bent u of kent u
iemand die (tegen een vergoeding) één of meerdere keren per week toezicht zou kunnen houden op
het schoolplein tijdens de middagpauze? Meld u dit dan alstublieft bij een medewerker van school!
Binnenkort wordt het vakantierooster voor het volgende schooljaar bekendgemaakt. We zullen dit
plaatsen op de website. Dat is handig wanneer u al voor het volgende schooljaar vakanties wilt
vastleggen. Verlof voor vakanties buiten de reguliere vakanties is namelijk bijna nooit toegestaan.
De schoolvieringen hebben we door de coronamaatregelen lange tijd niet kunnen opvoeren. Inmiddels
mag dit gelukkig weer. Op vrijdag 18 maart is er een viering verzorgd door de kinderen uit de groepen
6B en 1-2A. Ouders/verzorgers van deze kinderen (bij voorkeur één per gezin) zijn welkom om naar
deze viering te komen. Kunt u zelf niet, dan is eventueel een opa of oma ook welkom in uw plaats. De
volgende vieringen zullen we niet steeds vermelden in een nieuwsbrief, maar de leerkrachten van de
betreffende klassen zullen u via de Parro-app hierover informeren.
Andere data (sommige data onder voorbehoud):
Oudergesprekken: 21-24 maart
Grote Rekendag: woensdag 30 maart
Paasviering: donderdag 14 april
Kledinginzameling: vrijdag 15 april
Schoolviering gr 6A + gr 1-2B: vr 15 april
Vrije dag: maandag 18 april (2e paasdag)
Eindtoets groep 8: 20 en 21 april
Sportdag: vrijdag 22 april (Koningsspelen)
Meivakantie: 25 april t/m 6 mei
Vrije dag: woensdag 18 mei
GGD spreekuur Bernadette Rijpert: wo 25 mei.
Avondvierdaagse: 30 mei – 2 juni
Vrije dag: maandag 6 juni (2e pinksterdag)
Kamp groep 8: 7 t/m 10 juni
Vrije dag: woensdag 15 juni
GGD spreekuur Bernadette Rijpert: di 5 juli.
Kamp groep 8: 7 t/m 10 juni
2e rapport: vrijdag 8 juli
Oudergesprekken: 11-14 juli
We hopen dat u via deze nieuwsbrief weer voldoende op de hoogte bent van een aantal algemene en
actuele zaken. Specifieke informatie wordt dus gedeeld via de Parro-app. Via die app kunt u zich
binnenkort ook inschrijven voor de oudergesprekken.
Namens alle medewerkers van De Blokkendoos: een hartelijke groet!
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