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Vrijdag 5 februari krijgen de leerlingen hun eerste rapport van dit
schooljaar. Het kan zijn dat niet alles op het rapport ingevuld is als er te
weinig toetsgegevens of resultaten beschikbaar zijn om een gewogen
beoordeling te kunnen geven.
Omdat we de toetsen van Cito later dan normaal afnemen (vanwege de
lockdown), zullen de uitslagen hiervan niet samen met de rapporten
uitgedeeld worden. Zij volgen zodra wij hierover beschikken.
Woensdag 10 en donderdag 11 februari staan de rapportgesprekken
gepland. In verband met de maatregelen zullen zij via Teams gevoerd
gaan worden. U krijgt hiervoor een uitnodiging van de leerkracht.
We maken een uitzondering voor de definitieve adviesgesprekken van
groep 8. Deze zullen wel fysiek op school plaatsvinden. Mocht u dit
gesprek liever online willen voeren dan kunt u dit kenbaar maken aan de
leerkracht van uw kind.

1 februari:
Studiedag team alle
leerlingen vrij
5 februari:
Rapport

Denkt u nog aan het invullen van de enquête over de lockdown?

10 en 11 februari:
Rapport- en
adviesgesprekken

Van 20 t/m 30 januari zijn de Nationale Voorleesdagen. Tijdens deze
dagen wordt er aandacht geschonken aan het belang van het voorlezen.
Behalve dat voorlezen leerzaam is, is het natuurlijk ook heel gezellig om
samen met je kind een leuk boek te lezen.
In de groepen 1,2 en 3 zullen de Nationale Voorleesdagen gestart
worden met een leuke activiteit, die u online via Teams kunt volgen.
Informatie hierover krijgt u via de leerkracht. Het is natuurlijk extra leuk
als er tijdens deze dagen ook thuis voorgelezen wordt.

Herfstvakantie 25 t/m 29 oktober 2021
Kerstvakantie 24 december 2021 t/m 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie 25 februari (11.45 uur) t/m 4 maart 2022
2e Paasdag 18 april 2022
Meivakantie 25 april t/m 6 mei 2022
Hemelvaart 26 en 27 mei 2022
2e Pinksterdag 6 juni 2022
Zomervakantie 22 juli (11.45 uur) t/m 2 september 2022
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