
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwsbrief 4 19 februari 2021 
 
Beste ouders/verzorgers,  
 
We zijn nu twee weken open en zijn blij dat de kinderen weer op school zijn. De start op 
maandag 8 februari was vals, deze dag waren we dicht door de sneeuw. Maar daarna zijn 
we gelukkig alle dagen open geweest. De meeste kinderen van de school hebben heerlijk 
kunnen sleeën op de berg tegenover de school in de pauze. 
 
Drieweggesprekken 
In de week van 1 tot en met 5 maart staan de leerlinggesprekken op het jaarprogramma voor 
alle leerlingen, behalve voor de schoolverlaters. U zult hiervoor een uitnodiging krijgen van 
de leerkracht. Tijdens dit gesprek bespreken we hoe u het thuisonderwijs ervaren hebt en 
wat ons is opgevallen. 
 
CITO toetsen 
Vanaf maandag 8 maart starten we met de CITO toetsen. Dit is door de tweede lockdown 
later in het jaar. We nemen de toetsen af om zo nog beter af te kunnen stemmen op de 
onderwijsbehoeften van de leerlingen. 
 
Gym 
De afgelopen week zijn we op school rustig aan weer begonnen met gym. De groepen 1/ 2 
hebben twee keer in de week gym in de speelzaal. De onderbouw en middenbouw hebben 
gym in halve groepen, zij gymmen daardoor één keer per week. De bovenbouw heeft op dit 
moment een extra moment buiten gehad. we wachten de persconferentie af en kijken hoe 
we gym op een veilige manier na de vakantie vorm kunnen geven. 
 
Hoofdluis 
Zoals u eerder in de mail heeft kunnen lezen, heerste er hoofdluis op school. Zou u uw kind 
extra willen checken? 
 
Leerlingenvervoer 
De school is niet verantwoordelijk voor het leerlingenvervoer, dit is Willemsen- de Koning. 
Dit noemen wij, omdat wij geregeld vragen krijgen van ouders als de taxi/bus niet rijdt, 
waarom ouders niet door school geïnformeerd worden. 
Wij vinden vinden de verwarring eveneens heel vervelend, maar adviseren u daarover 
contact op te nemen met Willemsen- de Koning. Zij nemen de verantwoordelijkheid voor de 
communicatie naar ouders/verzorgers voor hun rekening.  
Het telefoonnummer is: 026-3840210. 



 
Ziek melden/afmelden 
Als uw kind ziek is of later op school komt, zou u dan naar school willen bellen en dit door 
willen geven aan de administratie? Bij voorbaat dank. 
 
Opladers voor de Chromebook  
Wij missen op school nog een aantal opladers voor de Chromebook en koptelefoons. Mocht 
u er nog één thuis hebben, zou u deze dan op maandag 1 maart mee willen geven naar 
school? Nogmaals dank! 
 
Geboren en verlof 
Op zondag 14 februari is Joy geboren, de dochter van meester Arthur. 
Juf Lisa gaat na vandaag genieten van haar welverdiende zwangerschapsverlof. Zij zal in 
april haar eerste kindje verwachten. Groep MBB zal vervangen worden door Juf Nadine en 
Meester Kevin.  
 
 

Voor nu een hele fijne vakantie en we hopen 
u allen weer gezond terug te zien op 
maandag 1 maart. 

Team De Bloeiwijzer 

 


