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Hartelijke groeten,
Schooljaar 2020-2021
Namens het team,
Vakantierooster:
de Boer
- Esther
Voorjaarsvakantie:
ma 22-02-2021 t/m vr 26-02-2021
- Pasen:
vr 02-04-2021 t/m ma 05-04-2021
- Meivakantie:
ma 26-04-2021 t/m vrij 07-05-2021
- Hemelvaart:
do 13-05-2021 t/m vr 14-05-2021
- Pinksteren:
ma 24-05 t/m di 25-05-2021
- Zomervakantie
ma 12-07-2021 t/m vrij 19-08-2021

Studiedagen ( alle kinderen vrij):
- Woensdag 24-03-2021
- Maandag 21-06-2021

Februari 2021:
- Ma 22-2 t/ vrij 26-2 vakantie

Maart 2021:
- Ma 1-3: Complimentendag
- Vrij 5-3: rapporten groep 7 en 8
mee naar huis
- Ma 8-3: muziekles?
- Don 11-3 rapportinloop online
groep 8 ( opgeven via de mail)
- Ma 22-3: muziekles
- Woe 24-3: Studiedag. Alle kinderen
vrij.
- Di 29-3: Theoretisch verkeersexamen in groep 7
- Woensdag 31-3: grote rekendag

Beste ouder(s) en verzorger(s),
Wat fijn om alle kinderen weer op school te zien!
We zijn trots op hoe het online werken is opgepakt door iedereen, maar het is nog
fijner om nu weer alle kinderen op school les te geven.
Toetsen
Vorige week zijn we weer gestart met de lessen op school. Soms zal de leerkracht
een toets van de methode afnemen om te kijken of de aangeboden stof goed is
overgekomen.
Na de voorjaarsvakantie starten we eerst weer goed op met alle klassen en daarna
zullen de ook enkele CITO toetsen worden afgenomen zoals rekenen, spelling en
lezen. Dit geeft ons weer een goed beeld van waar we staan en hoe we verder
gaan. De toetsuitslagen komen weer in het Ouderportaal van ParnasSys te staan
en kunt u vanaf donderdag 1 april inzien. Ook worden de uitslagen meegegeven in
het rapport. Groep 8 heeft ook tijdens de lockdown nog enkele uren per week op
school les gehad en zij zijn ook nu al aan het toetsen. De groepen 1/2 hebben
geen toetsen. Al hun vorderingen worden bijgehouden in ons observatiesysteem
BOSOS.
Rapporten:
Vanwege de lockdown hebben we de rapportperiodes iets aangepast.
Groep 7 en 8 krijgen op vrijdag 5 maart hun rapport mee naar huis.
Op donderdag 11 maart is er “rapportinloop” voor groep 8. Aangezien deze
gesprekken online moeten worden gevoerd vragen wij u via de mail bij de
leerkracht aan te geven als u in gesprek wilt over het rapport.
Voor groep 7 zijn de rapportgesprekken later.
De groepen 1 t/m 6 krijgen dit jaar een paasrapport. Het rapport gaat mee op
donderdag 1 april. Op donderdag 8 april zijn de voortgangsgesprekken voor groep
1 t/m 7. Deze gesprekken vinden online/ telefonisch plaats en daarvoor kunt u zich
tegen die tijd weer inschrijven via Social Schools.
Muziek:
De afgelopen jaren hebben we als school middels de muziekimpuls geïnvesteerd
in muziek. Juf Milou gaf om de week op de donderdag muziekles aan alle klassen.
Daarnaast hebben we ook teambijeenkomsten over muziek gehad.
Tijdens de lessen van juf Milou hebben we ook enkele muziekmethodes
uitgeprobeerd en uiteindelijk gekozen voor de methode 1,2,3 Zing.
Deze methode gaan we nu rustig invoeren op school met hulp van juf Margreet
(Greetje). Juf Greetje gaat om de week op maandag muziekles geven in alle
klassen met de methode 1,2,3 Zing. Dit zal doorlopen tot het einde van dit
kalenderjaar. Daarna gaan de leerkrachten hier zelf mee door.
We hopen de muzieklessen vanaf 8 maart weer op te starten, als alle corona
maatregelen dat toelaten.
Personeel
Leuk nieuws, juf Denise is zwanger! Begin juni gaat zij met verlof. Juf Petra en juf
Sabine zullen haar vervangen tot aan de zomervakantie.
Na de voorjaarsvakantie zal meester Edwin teruggaan naar 4 dagen werken. Hij is
dan op maandag in groep 8 en op dinsdag t/m donderdag in groep 5. Op maandag
en vrijdag zal juf Wendy dan in groep 5 zijn.
Ondertussen is juf Rosemary ook haar werkzaamheden weer aan het opbouwen,
heel fijn dat zij er weer een paar keer per week is.
In groep 4 zal juf Myra ook de vrijdag gaan draaien, juf Anja is er dan voor extra
ondersteuning vanuit de corona subsidie in de groepen 4,5 en 6.

Vreedzame school:
Na de herstart op dinsdag 9 februari hebben we met elkaar enkele lessen van blok 1 en 2 van De Vreedzame
school herhaald. Tijdens de lockdown was het ook heel leuk om allemaal mooie opstekers van iedereen te
ontvangen. Dank daarvoor! Na de voorjaarsvakantie gaan we verder met blok 3 en eind maart gaan we van start
met blok 4.

Blok 3 (We hebben oor voor elkaar) besteedt aandacht aan communicatie. Goede
communicatie is de sleutel tot het oplossen en voorkomen van conflicten. In dit
blok besteden we o.a. aandacht aan de rol van misverstanden, het je kunnen
verplaatsen en inleven in een ander, actief luisteren en samenvatten.

In blok 4 (We hebben hart voor elkaar) staan gevoelens centraal. In dit blok worden onder
andere twee belangrijke vaardigheden voor conflictoplossing geleerd: je eigen gevoelens
herkennen en erover kunnen vertellen, en het erkennen en accepteren van de gevoelens van
een ander.

En dan is het ook al weer vakantie, vandaag was de laatste schooldag voor de vakantie. We wensen iedereen
een fijne voorjaarsvakantie en we zien jullie graag weer op maandag 1 maart.

Hartelijke groeten,
namens het team van de Zonnewijzer,
Esther de Boer

