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Jarig
Benthe uit groep 3-4
Danny uit groep 4-5

Kayleigh uit groep 1-2,
Mabel uit groep 6 en Tim uit groep 8

Roos uit groep 7

Elisa uit groep 4-5
Elize uit groep 4-5
Hannah uit groep 6
GMR
Benthe uit groep 8
Krachtgroep (onder voorbehoud)
Rogier uit groep 6
MR
Yassir uit groep 3-4
Joy uit groep 4-5
Inaya uit groep 1-2
Viering groep 4-5 (onder voorbehoud)

Duuk uit groep 4-5
Theoretisch verkeersexamen groep 7

Belangrijke data in april
2, 6 en 26 april studiedag: de kinderen zijn vrij
19-20-21 april Eind CITO groep 8

27 april Koningsdag: de kinderen zijn vrij

WELKOM OP SCHOOL

Welkom in groep 1-2 bij juf Suzanne en juf Anne-Marie, Samuel en Wayne
We wensen jullie een fijne schooltijd, met mooie ervaringen en warme vriendschappen.

HOE GAAN WE VERDER….
Het is weer als vanouds. De scholen zijn open….. Met een goed gevoel zien we ’s morgens de kinderen
over het schoolplein lopen. Zo moet het zijn, samen naar school om met en van elkaar leren.
In de weken thuisonderwijs stonden de CITO-toetsen gepland.
Deze uitgestelde CITO-toetsen nemen we af in week 10-11-12 (8-26 maart). Deze toetsen gebruiken
we vooral om te analyseren en te kijken wat de consequenties zijn voor ons onderwijsaanbod.
Het kan betekenen dat er extra instructies nodig zijn op individueel of groepsniveau.
Zoals u waarschijnlijk ook gehoord heeft,
investeert het kabinet 8,5 miljard euro in het
onderwijs. Hiervan gaat 6 miljard naar het
basis en voortgezet onderwijs. We zijn blij
met deze toezegging.
Het is de bedoeling dat er voor meerdere
jaren maatregelen komen om de
ontwikkeling van kinderen te stimuleren en,
te anticiperen op de beginsituatie, na het
sluiten van de scholen. De scholen krijgen
hiervoor geld en maken zelf plannen voor
de besteding van dat geld.
Uiteraard worden deze plannen met de MR
besproken. In de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van deze ontwikkelingen.
De kind-oudergesprekken, die gepland stonden voor 2-3-4 maart, zijn uitgesteld naar 20-21-22 april.
U ontvangt te zijner tijd een uitnodiging via Parro om in te schrijven.

We hebben de komende weken te maken met
nog steeds geldende beperkingen. Natuurlijk
mopperen we daar niet over. We zijn veel te blij
dat de scholen weer open zijn. Het heeft wel
consequenties voor onze organisatie. Mochten
we in het begin van het schooljaar nog met de
hele groep een feestje of activiteit doen. Nu is
dat teruggebracht tot de eigen groep. Dat
betekent ook dat de krachtgroep en de viering
van groep 4-5 niet door kunnen gaan. Mochten
de beperkingen worden versoepeld, dan gaan
deze activiteiten natuurlijk wel door.
Er mag ook weer gegymd worden in de gymzaal. De kinderen mogen hun gymspullen weer
meenemen. Handdoek hoeft niet, we douchen voorlopig niet.

JEELO NIEUWS

Op dinsdag 23 februari zijn we gestart met het nieuwe Jeelo-project Veilig in het verkeer. In alle
groepen is er, voor de opening, geschilderd en geknutseld over verkeersborden. Waar je ook kijkt in
de school overal hangen ze.

…
INSPIRATIE-WEBINARS

Get up! in coronatijd‘ bestaat uit 4
korte webinars van 25 minuten met
opvoedinspiratie vol handvatten en tips,
voorbeelden en uitleg.

Voor wie?
De opvoedkundige
webinars van kinderpsycholoog Tischa
Neva zijn bedoeld voor ouders met
kinderen in de leeftijd van 2-12 jaar.

Waar?
Digitaal, thuis. Van tevoren zijn de
Webinars opgenomen, je kunt ze op
ieder gewenst moment van de dag
bekijken.

Kosten?
Gratis.

Aanmelden?
Klik op de link.
https://www.boxtel.nl/nieuws/gratis-webinarserie-get-up%21-in-coronatijd

EVEN VOORSTELLEN

Ik ben Daan van Deuveren. Ik ben 16 jaar oud. Ik woon in Boxtel en
zit op het Koning Willem 1 College. Ik doe de opleiding
onderwijsassistent en loop dit jaar stage op Willibrordus school in
Esch in groep 1-2.
Ik wil later graag leraar worden vandaar dat ik ook stage loop en
deze opleiding volg. In mijn vrijetijd doe ik het liefst wat met
vrienden.
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