
Nieuwsbrief 

 4 februari 2022 
 

Goedemiddag, 

 

Het zijn uitdagende weken op school op dit moment. Af en aan zijn er kinderen of collega’s in 

quarantaine i.v.m. een besmetting. Dan heb je daarnaast natuurlijk ook nog “gewoon griep” en uitval 

om andere redenen. Met het huidige lerarentekort is het een ongelooflijke klus om dit op te vangen. 

Tot nu toe is het nog steeds gelukt, met dank aan onze flexibele collega’s. 

Volgende week krijgen alle kinderen hun rapport mee. We kijken uit naar de oudergesprekken die 

een week later gepland zijn.  

 

Ik wens jullie, mede namens het team, een fijn weekend toe. 

 

Kim van den Berg 

 

 
Koelkastposter 

Vandaag hebben alle oudste kinderen van het gezin de tweede koelkastposter van dit schooljaar 

meegekregen. Met deze koelkastposter maken we een verbinding tussen thuis en school als het gaat 

om Kwink. De kinderen zullen de onderwerpen, karakters en opdrachten herkennen vanuit school.  

De opdrachten op de koelkastposter zijn gericht op de thuissituatie. Op deze manier kunnen 

kinderen het geleerde ook in andere situaties in de praktijk brengen. Veel plezier samen! 

 

 

Rapportgesprekken 

De rapportgesprekken staan gepland in de week van 14 februari en vinden voor de groepen 1 t/m 7 

plaats via Teams.  

Het inschrijven voor de oudergesprekken gaat via Parro. Jullie ontvangen in de app een push-

notificatie dat er een nieuw agenda-item in Parro staat. Wanneer je het agenda-item met de 

gespreksplanner opent, kun je per kind uit de beschikbare tijdstippen kiezen. 

De inschrijving voor de rapportgesprekken start voor alle ouders van de leerlingen uit groep 1 t/m 7 

op vrijdag 4 februari om 16.30 uur. Bij vragen of problemen bij het inschrijven, kan contact 

opgenomen worden met de groepsleerkracht. 

 

Voor de leerlingen van groep 8 is dit gesprek een belangrijk moment, omdat zij het definitieve advies 

voor het voortgezet onderwijs ontvangen. Deze gesprekken zullen dan ook op school plaatsvinden. 

Via de leerkracht ontvangen jullie een uitnodiging voor dit gesprek. Aangezien het een schooladvies 

is en Cindy (IB’er) of Kim (directeur) aansluiten bij dit gesprek en we meerdere agenda’s met elkaar af 

moeten stemmen, is het niet mogelijk om deze gesprekken zelf in te plannen via Parro. Mocht het 

moment waarop jullie zijn uitgenodigd echt niet uitkomen, neem dan contact op met de 

groepsleerkracht. 



 

 

Besluit centrale eindtoets 

Afgelopen periode hebben wij ons georiënteerd op de verschillende eindtoetsen. Dit onderzoek is 

inmiddels afgerond en met instemming van het team en de MR, hebben we ervoor gekozen om de  

Dia- eindtoets af te nemen in groep 8. 

De volgende criteria zijn hierbij doorslaggevend geweest: 

- Digitale en adaptieve (op niveau) eindtoets 

- Korte, gestructureerde toets  

- Feedback van de leerlingen op de proeftoets positief 

- Bij het onderdeel rekenen wordt zo min mogelijk een beroep gedaan op de taalvaardigheid 

- Overzichtelijke en duidelijke leerling- en schoolrapportages. 

 

 

Verkleedfeest 

Wederom gaat carnaval in Haaksbergen niet door. Aangezien kinderen dit een leuk feest vinden, 

willen we dit, evenals vorig jaar, niet geheel voorbij laten gaan. Op vrijdag 18 februari mogen 

kinderen verkleed naar school komen en na de ochtendpauze maken we er in de eigen groep een 

gezellige ochtend van met elkaar. De OR zorgt voor drinken en wat lekkers tijdens de pauze. De 

kinderen hoeven zelf dus niets mee te nemen voor de pauze. Om 12.15 uur zijn alle leerlingen vrij. 

 

 

Studiedag 

Op maandag 7 februari hebben wij een online studiedag en zijn alle leerlingen van groep 1 t/m 8 vrij. 

De peuteropvang is wel geopend. 

 

 

Verplaatsen studiemiddag 

I.v.m. de wijziging van de zomervakantie, wordt de studiemiddag van 8 juli verplaatst naar 15 juli. 

Vrijdag 8 juli is een reguliere schooldag, op 15 juli zijn alle leerlingen om 12.15 uur vrij en start de 

zomervakantie. 

 

 

Nieuw op de website 

- geen 

 

 

 

 

7 februari   Studiedag (alle leerlingen groep 1 t/m 8 vrij) 

11 februari  Rapport mee 

14-18 februari  Oudergesprekken 

21-25 februari  Voorjaarsvakantie 

 



Vragen? 

Hebben jullie vragen/opmerkingen over de inhoud van deze nieuwsbrief of zaken 

aangaande jullie kind(eren) en/of ons IKC (opvang en school), dan nodigen wij jullie uit deze 

vragen aan ons te stellen of jullie opmerkingen met ons te delen.   


