
 
Nieuwsbrief 17 –  1 april 2021 

 

Groeien en bloeien 
Het is voorjaar. De zon schijnt volop, het wordt iets warmer buiten en de kinderen genieten 
ervan om te ontdekken wat er allemaal groeit en bloeit op het schoolplein. En wij zijn vooral 
heel erg blij dat we de afgelopen weken weer fijn hebben kunnen werken met de kinderen 
op school. Naast dat we druk zijn geweest met de sociale aspecten, hebben we ook de 
landelijke CITO afgenomen. Met deze toetsen kunnen we kijken of we het onderwijs goed 
afstemmen op wat de kinderen nodig hebben. De kindgesprekken (tussen leerkracht en 
leerling) hebben plaatsgevonden, de rapportfolio's worden aangevuld en deze week vinden 
de voortgangsgesprekken online plaats. We hebben bewust gekozen voor 15 minuten i.p.v. 
10 minuten. Wij hopen dat het goede een zinvolle gesprekken zijn geworden, waarmee we 
samen weer een stap kunnen zetten in de persoonlijk ontwikkeling en cognitieve 
ontwikkeling van jullie kinderen en onze leerlingen. Morgen krijgen de leerlingen het 
alternatieve rapport mee. 
 

 

1 april 
Vandaag zijn veel grappen 
uitgehaald. In groep ½ zat 
er een muis onder de 
emmer, alle leerlingen 
moesten er om de beurt op 
zitten. Groep 5/6 dacht dat 
ze nieuw meubilair kregen. 

 

Ontwikkeling 
Volgende week dinsdagmiddag 6 april tijdens de studiemiddag bespreken we de 
ontwikkeling op schoolniveau. We zijn heel trots op onze resultaten van spelling en tevreden 
met de resultaten van begrijpend lezen en technisch lezen. Op rekengebied willen we meer 
groei zien op schoolniveau en daar zullen we op inzetten. Dit nemen we mee in het plan van 
het Nationaal Steunfonds Coronagelden. Het plan wordt besproken met de 
kwaliteitscoördinator van Keender en de MR.  

 



Volgend schooljaar 
We gaan volgend schooljaar weer werken met 4 groepen: groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 
en groep 7/8. Welke leerkracht waar komt is nog niet duidelijk. Wel zien we een grote 
kleutergroep. Daar zal extra ondersteuning komen.  
 

Corona 
We vinden het fijn dat ouders serieus omgaan met klachten bij hun kinderen. We zien dat 
leerlingen thuis worden gehouden of worden getest. Meerdere kinderen hebben zich laten 
testen de afgelopen week en we horen goede ervaringen over de teststraat van Bentelo.  
De meeste kinderen hebben nog geen eigen DigiD. Vanuit het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt nu aangegeven dat het handig is dat alle kinderen 
een eigen DigiD hebben. Zodat als een kind getest wordt op corona, de uitslag veel eerder 
binnen in. De tip: vraag nu alvast een DigiD aan voor uw kind via www.digid.nl.  
Voor meer informatie zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid- 
19/testen/kind-testen-op-corona.  
 

Typeles 

Kinderen uit Rietmolen gingen naar Neede voor de 
typeles. Vanaf aankomend schooljaar zal de typeles bij 
ons op school mogelijk zijn. Ravizza uit Neede gaat 
dinsdagmiddag na schooltijd de typles verzorgen. Groep 
7 en 8 zal de uitnodiging hiervoor ontvangen. 
 

Fijne paasdagen 
Groep 1-2 heeft afgelopen week bezoek gehad van vijf 
kuikens. Familie Konings heeft in het weekend gezorgd 
voor de kuikens. Dankjewel! 
Het geluid van kuikens brengt ons dichter bij Pasen. We 
wensen alle leerlingen en ouders alvast mooie 
Paasdagen. Geniet ervan en blijf vooral gezond!  
 

Nieuws uit de MR 
 

 

Nieuws uit de OR 
Koningsspelen 2021 
Gezien alle regels, waar we aan moeten 
voldoen, willen we een andere invulling aan de Koningsspelen geven dit jaar. We zijn nog 
in overleg met externe partijen hierover. Ons idee is wel, een leuke sportieve dag per 
groep te organiseren voor de kinderen.  
1 ding is al we zeker: we hebben geen hulpouders nodig dit jaar.  
 
Schoolreisje 



Zoals misschien al wel gehoord via jullie zoon/dochter: we hebben reserveringen geboekt 
voor donderdag 1/7/2021. 
Groep 1 t/m 4: Julianatoren  
Groep 5 t/m 7: Walibi  
We hopen uiteraard dat dit door kan gaan. 

 

Data op een rij 
1 april   Oudergesprekken 
2 april    Rapport 
5 april   Tweede paasdag – alle leerlingen vrij 
6 april   Studiemiddag – alle leerlingen de middag vrij om 12.00uur 
23 april  Koningsspelen 
26 april – 9 mei Meivakantie 
 

Bijlage 
-  

 


