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Welkom op school
We verwelkomen Ingmar Jager in groep 1 bij juf Tessa. Hopelijk is de school snel weer open. Alvast
veel plezier gewenst!
MR-verkiezingen
In de nieuwsbrief van december heeft een oproep gestaan voor een nieuw MR-lid. Gerwin Scherpen,
de vader van Ayomi en Danilo, heeft bij nader inzien besloten om af te zien van de verkiezingen.
Mario Willems, vader van Femke, zal dus voor een termijn van drie jaar wederom zitting nemen in
de MR.
Resultaten tevredenheidspeiling
De resultaten van de ouder- en leerlingtevredenheidspeiling die in november zijn afgenomen, zijn
besproken met het team en de MR. Alle actiepunten worden meegenomen in het beleid van de
school. Via de ouderpeiling kregen we het mooie rapportcijfer van 8,1 en via de leerlingpeiling zelfs
een 8,4! U ontvangt deze week via SchouderCom een samenvatting van de ouder- en
leerlingtevredenheidspeiling.
Heropening scholen
Vanavond is de persconferentie en wij hopen, net als u, dat de scholen weer geopend kunnen
worden. Het streven is om u aan het eind van deze week hierover te informeren. Eerst is het
wachten op de protocollen en richtlijnen vanuit het ministerie en vanuit Openbaar Onderwijs
Emmen. Daarna kunnen wij u pas infomeren wat dit concreet voor onze school betekent. Mocht u
vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op via SchouderCom.
Rapport
Ondanks de lockdown hebben de leerkrachten voldoende gegevens om een rapport te maken. Het
rapport ontvangt u iets eerder dan gepland, namelijk op maandag 8 februari 2021. De kinderen
krijgen aan het eind van de dag het rapport mee naar huis.
10-minutengesprekken
In verband met de lockdown en de opkomende Britse variant van Covid-19 hebben wij besloten om
de 10-minutengesprekken via videobellen te laten plaatsvinden. We plannen dit in de periode van
8 t/m 19 februari 2021. De gesprekken zullen voornamelijk gericht zijn op het welbevinden, het
thuisonderwijs, de voortgang en de signalen die de leerkrachten krijgen van uw kind(eren). U
ontvangt van de leerkracht van uw kind via SchouderCom een uitnodiging om een oudergesprek te
plannen. De leerkrachten maken in deze 2 weken een planning voor de eigen groep.
Cito toetsweken
Normaal gesproken worden eind januari de Cito toetsen afgenomen in de groepen 3 t/m 8. In
verband met de lockdown kan deze toetsperiode niet doorgaan. We volgen t.z.t. het advies van Cito
over het afnemen van de Cito toetsen. Op het rapport staan dan ook geen Cito gegevens vermeld.
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Verjaardagen
De kinderen die gedurende de periode van de lockdown jarig zijn
geweest, mogen hun verjaardag alsnog op school vieren zodra wij weer
open zijn. U kunt hier dan het beste een afspraak over maken met de
leerkracht. Namens het team willen wij iedereen feliciteren en we hopen
dat het ondanks alle maatregelen toch een leuke verjaardag is (geweest).
Verwijsgesprekken
Voor de kinderen van groep 8 is het een belangrijk schooljaar in aanloop
naar het voorgezet onderwijs. In het najaar van 2020 heeft de leerkracht al een voorlopig advies
gegeven voor het voorgezet onderwijs. Wij hebben de kinderen goed in beeld en zullen dit niet laten
afhangen van een Cito eindtoets of de periode van het thuiswerken. De kinderen hoeven zich geen
zorgen te maken dat hun advies voor het voortgezet onderwijs naar beneden wordt bijgesteld. Wij
gaan bij het definitieve advies uit van de mogelijkheden en kansen voor deze groep kinderen en
zullen het eerder naar boven bijstellen. We nemen daarbij ook de richtlijnen mee die eventueel
vanuit het ministerie van onderwijs komen. De leerkracht van groep 8 nodigt u via SchouderCom uit
voor een online-gesprek over de voortgang van uw kind en het definitieve advies. Graag willen we
de kinderen van groep 8 uitnodigen om bij het gesprek aanwezig te zijn.
Project ‘de Hondsrug’
Na de voorjaarsvakantie zouden we gaan starten met een schoolbreed project ‘de Hondsrug’. Helaas
kan dit niet doorgaan door de onzekere omstandigheden rondom Covid-19. We hebben besloten om
het gehele project over te hevelen naar volgend jaar.
Brede School
De Brede School sluit met activiteiten normaal gesproken aan bij de thema’s
van school. Door Covid-19 hebben we besloten om tot de zomervakantie ons
te gaan richten op activiteiten dichtbij huis die eenvoudig te organiseren zijn,
maar eventueel door omstandigheden eenvoudig zijn te annuleren of te
verzetten. We richten ons vooral op het ontmoeten van elkaar en samen leuke
activiteiten te doen. De uitvoeringsgroep is achter de schermen bezig met de organisatie van leuke
activiteiten waarbij we proberen om veel activiteiten buiten te laten plaatsvinden. Houd de website
www.actiefinemmen.nl in de gaten!
Agenda

Datum
8 feb
8-19 feb
22-26 feb
2 mrt
11 mrt
23 mrt
29 mrt
2 apr
5 apr

Activiteit
Rapport mee / GMR
10-minutengesprekken groep 1 t/m 7 en verwijsgesprekken groep 8
Voorjaarsvakantie
Nieuwsbrief maart
Bezoek hunebedcentrum groep 5-6
Bezoek Drents Archief groep 7-8
Schoolfotograaf
MR-vergadering
Goede Vrijdag (leerlingen vrij)
Paasmaandag (leerlingen vrij)

Let op: alle activiteiten zijn onder voorbehoud van de huidige ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op dinsdag 2 maart 2021.
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