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Beste ouders, verzorgers,
Belangrijke data
22 t/m 26 februari
18 maart
19 maart
25 maart
25 en 29 maart
29 maart
30 maart
1 april
2 april t/m 5 april

Voorjaarsvakantie
Studiedag: alle leerlingen vrij
Rapport
Nieuwsbrief
Rapportgesprekken groep 1-7
Theoretisch verkeersexamen groep 7
19.00: MR vergadering
Paasviering
Paasweekend: alle leerlingen vrij

Start
We zijn fijn gestart met de kinderen. We hadden wel een uitdaging zeg. De eerste maandag
een flink pak sneeuw en de tweede maandag ijzel. Maar het is gelukt! En wat hebben de
kinderen op vrijdag een fantastische gymles gehad bij ‘De vijf schommels’. Heerlijk sleeën,
roetsjen en spelen met elkaar. Nu een weekje vrij, zonder thuisonderwijs, waar iedereen
vast veel zin in heeft.

Vreedzame School
We hebben de afgelopen twee weken veel aandacht besteed aan het welbevinden
van de kinderen en hebben lessen uit blok 1 herhaalt. De fases van de
groepsvorming worden opnieuw doorlopen door de kinderen. Dit gaat net zo als
de start na een zomervakantie. Daarom zijn er veel verbindende korte spelletjes gedaan
en gesprekjes gevoerd over hoe kinderen zich voelen.

Welkom
Wij heten Youyi Zhou (groep A) van harte welkom en wensen haar een
fijne en leerzame tijd op De Postiljon.

Afscheid juf Emmely
Woensdagmorgen heeft Emmely een zee van bloemen gekregen. De
ouders en kinderen van groep 8 hebben haar ook nog verrast met een
mooi cadeau. Als team kunnen we haar afscheid niet zomaar voorbij laten
gaan, dus hebben we in de middag online een klein feestje gevierd. Dank
aan jou Emmely en we wensen je alle goeds!

IPC
Nieuws uit de groepen
Alle groepen starten met hun unit in de week van 1 maart. In de volgende brief
meer hierover.

Groep 8 vacature en derde kleutergroep
Door een toename van kleuters, starten we vanaf 1 maart met een derde kleutergroep,
groep C. Hier starten alle kinderen die 4 jaar zijn geworden. Lisanne van Vliet en Mildred
Klinkenberg gaan samen voor deze groep werken. De vacature voor groep 8 is intern
opgelost. Naast Wendy zal Nicky voor groep 8 werken en wordt af en toe aangevuld met
Nadieh. Daardoor blijft Lisanne op de woensdag en donderdag in groep 3. We zijn blij dat
iedereen zo flexibel is, zodat we dit intern kunnen oplossen.

Cito middentoetsen, rapport en gesprekken
De kinderen ontvangen hun rapport nu op 19 maart en de gesprekken zijn op 25 en 29
maart. Deze gesprekken houden we digitaal via MEET. Net als de vorige keer, kunt u straks
inschrijven via Parro en wordt u uitgenodigd door de leerkracht. Kinderen van groep 6 en
7 nodigen we graag uit om aanwezig te zijn bij deze gesprekken.
De middentoetsen van het Cito nemen we af vanaf 4 maart. Deze resultaten geven ons
inzicht in de onderwijsbehoefte van de leerlingen en helpt ons weer een nieuwe
beginsituatie vast te stellen. Wij gaan niet uit van achterstanden, maar van een aanpassing
in de planning van onze leerstof.
Vrijwillige bijdrage lunchpauze
In maart ontvangt u een brief over de vrijwillige bijdrage voor de lunchpauze. Door de
schoolsluiting vonden het wel zo netjes om die informatie pas in maart te versturen.

Schoolreis in april
Het zit niet mee, maar de schoolreis moeten we annuleren wegens de coronamaatregelen.
We kunnen dit kosteloos doen voor 1 maart en kunnen het risico niet nemen om te wachten
tot 1 april. We laten onze gedachten gaan over een vervangende activiteit.

Agenda
Op donderdagmiddag 27 mei hebben wij een studiemiddag, waardoor de kinderen vanaf
13.30 uur vrij zijn.

Bibliotheek
De bibliotheek heeft leuke ideeën en tips. Deze sturen we mee naast deze nieuwsbrief.

Wist u dat…………



juf Janneke vorige week een muziekles online heeft gegeven en dat de kinderen
heel goed mee hebben gedaan…………………………………………………………………………………..
 meester Wesley sportieve buitenlessen geeft en de kinderen verrast heeft door
vrijdag heerlijk te gaan sleeën en roetsjen………………………………………………………………..
 de leerlingen van groep 4-8 na de vakantie hun handen buiten aan de nieuwe
handenwasstraat kunnen wassen ………………………………………………………………………………

