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NIEUWSBRIEF 6 28 januari 2022
Vooraf
In de afgelopen week hebben we veel
leerlingen en
leerkrachten/onderwijsassistenten
moeten missen. Afgelopen woensdag
hebben we zelfs 2 groepen vrijaf
moeten geven omdat er geen
leerkrachten beschikbaar waren. Vanaf
deze plek wensen wij iedereen sterkte
toe die in quarantaine zit of kampt met
klachten.
Afgelopen dinsdagavond was er een
persconferentie waarin versoepelingen
zijn aangekondigd.
Zo mogen kinderen, die in aanraking zijn
geweest met een besmet persoon
(bijvoorbeeld een
gezinslid/vriendje/vriendinnetje), weer
gewoon naar school als ze zelf geen
klachten hebben.
Momenteel blijven alleen leerlingen
met klachten of corona thuis. Leerlingen
met milde klachten zoals hoesten,
niezen en keelpijn en een negatieve
zelftest mogen weer naar school
komen. De nieuwe regels gelden voor
de komende zes weken en worden over
drie weken geëvalueerd.
CITO-toetsen
Omdat de helft van het schooljaar er
alweer bijna opzit, worden in deze
periode de CITO-M(idden) toetsen
afgenomen.
De toetsen worden gebruikt als
een hulpmiddel om inzicht te krijgen in
de ontwikkeling van onze leerlingen. De
resultaten van deze toetsen (en het 1e
rapport) worden besproken tijdens de

spreekavonden van 22 en 24 februari.
Jullie krijgen hiervoor te zijner tijd een
uitnodiging. Deze toetsen zijn niet voor
te bereiden thuis. Wel is het prettig
wanneer leerlingen uitgerust en fit op
school komen.
10 minuten gesprekken
Dinsdagavond 22 februari en
donderdagavond 24 februari staan de
10-minuten gesprekken gepland. Via de
groepsleerkracht ontvangen jullie
hiervoor een uitnodiging. Vrijdag 25
februari ontvangen de leerlingen van
groep 3 t/m 8 hun 1e rapport. Tijdens
het 10-minuten gesprek zal het rapport
ook centraal staan.
De afgelopen weken hebben de
leerlingen hard gewerkt aan de diverse
Citotoetsen. De uitslagen hiervan staan
ook in het rapport.
Ouders van leerlingen uit groep 8
krijgen in deze periode een uitnodiging
voor het adviesgesprek.
MR-vergadering
Op maandag 7 februari is er een MRvergadering gepland. Mochten jullie
punten willen inbrengen in deze
vergadering dan kan dit door één van de
MR-leden (Annemiek Oud & Arjan
Lubbersen) aan te spreken of door een
mail te sturen naar: mr@pbsgarderen.nl
Wijziging gegevens
Is er iets veranderd in uw gegevens,
bijv. uw adres, uw telefoonnummer of
e-mailadres? Geef het even door aan
ali@pbsgarderen.nl
Dan kunnen we jullie bereiken en
missen jullie geen informatie!

Jarigen
Datum Naam

Groep

FEBRUARI
2
4
6
10
12
13
14
17
17
18
21
22
28

Lindsy van der Mast
Evelyne van der Schaaf
Sanna Vermeer
Yasmina Swart
Arno Oud
Liza Kevelam
Frederik Oosterom
Floris van de Koot
Babet Vermeer
Gerco Hoefakker
Anne Mijnten
Gyula de Jong
Raphael Kleijer

7
4
8
8
5
4
6
2
6
5
1
8
1

Agenda
7 feb
14 feb
17 feb

MR-vergadering
Uitstallen gevonden
voorwerpen
Studiemiddag onderbouw
(leerlingen groep 1 t/m 4
‘s middags vrij)

18 feb

Juf Nadia jarig

22 feb

10 minuten gesprekken

24 feb

10 minuten gesprekken

25 feb

Rapport 1 mee

26 feb

Juf Gerriët jarig

28 feb – 5
maart

Voorjaarsvakantie

7 maart

Hoofdluiscontrole

