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4e kleutergroep
Maandag 14 februari start de 4e kleutergroep. De klas zit
aan de voorkant van de school (in het kantoor van Andrea
en Mirjan). In de huidige kleutergroepen zitten inmiddels
rond de 30 leerlingen. Per groep gaan er een aantal
leerlingen uit de groep naar groep 1D. De ouders hebben
inmiddels persoonlijk bericht gehad van de leerkracht als
het om hun kind gaat. En alle kinderen die dan nog
instromen komen ook in groep 1D.
Tot de zomervakantie blijven de kinderen in groep 1D en na
de zomervakantie zullen ze instromen in de andere kleutergroepen.
We hebben de bezetting intern kunnen oplossen, aangezien er geen andere leerkrachten beschikbaar
zijn.
De leerkracht die voor deze groep komt is juf Petra Cazemier. Zij gaat 5 dagen voor de groep. Zij
staat nu drie dagen voor groep 1/2A. Deze dagen worden opgevangen door juf Lisette en juf Jolijn.
Bezetting groep 1/2A:
maandag
Juf Lisette

dinsdag
Juf Lisette

woensdag
Juf Lisette

donderdag
Juf Jolijn

vrijdag
Juf Lisette

dinsdag
Juf Petra

woensdag
Juf Petra

donderdag
Juf Petra

vrijdag
Juf Petra

Bezetting groep 1D:
maandag
Juf Petra

Wij zijn erg blij dat het ook dit schooljaar weer is gelukt om een 4e kleutergroep te starten.

Rapporten en oudergesprekken
In onze jaarplanning staan de rapportgesprekken gepland voor de eerste twee weken na de
voorjaarsvakantie. Om een goed totaalbeeld te krijgen van alle leerprestaties van groep 3 tot en met
groep 8 gebruiken wij 2x per jaar de Cito toetsen. De uitslagen daarvan worden met jullie tijdens de
gesprekken besproken. Helaas gaat het afnemen van de toetsen niet zoals gepland. In alle groepen
zijn er door coronabesmettingen kinderen afwezig. Het afnemen van de toetsen loopt hierdoor
vertraging op. Omdat het afnemen nu langer duurt, schuiven de rapportgesprekken een week op.
De gesprekken zullen plaatsvinden in de week van 7 en 14 maart voor de groep 3 tot en met 7.
De oudergesprekken voor de groepen 1 en 2 zijn de eerste drie weken na
de voorjaarsvakantie. Voor de groepen 1/2 staat de gesprekkenplanner al
open.
Voor de groepen 3 tot en met 7 gaat de gesprekkenplanner volgende week
open.
De oudergesprekken vinden plaats via Teams. U kunt zich net als anders
aanmelden voor een tijd.
De gesprekken van groep 8 zijn fysiek. De leerkrachten van de groepen 8 maken de planning voor de
gesprekken. Deze gesprekken worden de eerste twee weken na de voorjaarsvakantie gepland.
Vrijdag 4 maart krijgen de kinderen hun rapport mee.

Gevonden voorwerpen
Bent u wat kwijt? Wij hebben weer heel wat gevonden kleding en andere voorwerpen in de hal op het
podium liggen..... als u wat mist kunt u het daar ophalen. Graag voor de voorjaarsvakantie! Daarna
zoeken wij er een andere bestemming voor.

Naschoolse activiteiten
Er is een kalender meegegeven voor de naschoolse activiteiten. Kinderen mogen alleen aangemeld
worden voor activiteiten op de eigen locatie. Dit om vermenging tussen locaties te voorkomen. Wat
ook veranderd is, is dat alle activiteiten nu gratis zijn. Wel zijn de beschikbare plekken beperkt.
Voor De Olingertil gaat het om yoga, gitaar/ukelele, ruimtelijke objecten en stopmotion.

Sporthopper
De inschrijving van Eemsdelta Beweegt is inmiddels geopend.
Op dit moment zijn er 140 inschrijvingen, maar hoe mooi zou het zijn als deze aanmeldingen nog veel
hoger worden.
De vorige periode hadden we namelijk 335 aanmeldingen.
In de bijlage de sporthopper met daarop de activiteiten.

Nieuws vanuit het corsoteam
De afgelopen 2 jaar was er door corona helaas geen Damsterdag. Wij waren als corsoteam de
afgelopen maanden alweer bezig met de voorbereidingen voor Damsterdag 2022 in de hoop dat dit
wel door kon gaan.
Nu hebben wij tot onze spijt te horen gekregen dat wij vanaf april geen gebruik meer mogen maken
van de schuur waar wij onze grote corsowagen opbouwen. Wij zijn al een paar weken met grote
spoed op zoek naar een alternatieve schuur, zodat wij ook aankomend jaar als school mee kunnen
doen met een corsowagen, maar deze is helaas nog niet gevonden.
Wij willen nu als laatste redmiddel jullie als ouders vragen: heeft er misschien iemand een schuur
waar we een grote corsowagen in kunnen bouwen??
Als dit niet lukt zullen wij dus ook geen corsowagen meer hebben op de Damsterdag. Help ons!
U kunt ons bereiken via papiercorsojanligthart@gmail.com of 0627226383.

