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Algemeen
De afgelopen week hebben wij de ouders gesproken over de voortgang van uw kind. Het was fijn om
iedereen weer even fysiek in school te kunnen ontvangen. De leerlingen uit groep 8 hebben een
“definitief” schooladvies gekregen voor het voorgezet onderwijs. Zij gaan zich nu inschrijven voor het
voorgezet onderwijs, spannend hoor!
Wij wensen iedereen een prettige voorjaarsvakantie toe!
Met vriendelijke groet,
Het team.
Even voorstellen:
Hoi allemaal!
Ik zal mij even voorstellen... Ik ben Emma en ben 22 jaar oud. Wat ik het liefst doe in
mijn vrije tijd is: afspreken met mijn vrienden en genieten van de zon! Ik zit
momenteel in mijn laatste jaar van de opleiding tot onderwijsassistent in Groenlo.
Tot en met 24 juni kan je mij dan ook op donderdag en vrijdag tegenkomen in groep
4, 5 en 6. Tot nu toe heb ik het hier erg naar mijn zin en hoop hier nog meer te
leren.
Nationale pannenkoekdag
Vrijdag 18 maart is de Nationale Pannenkoekendag. Dit jaar houden we de
pannenkoekdag op school. De leerlingen gaan zelf, met behulp van een aantal
leerkrachten, pannenkoeken bakken. We gaan er een gezellige maaltijd van maken.
De kinderen mogen deze dag wel gewoon een lunch meenemen.
Versoepelingen Corona
Gelukkig mogen we weer versoepelen in het coronabeleid. Concreet betekent dit het volgende:
➢ Ouders zijn weer welkom in school. De ouders van groep 1 t/m 3 mogen op maandag en
vrijdag mee naar binnen om samen de dag te starten. Komen deze dagen niet uit, overleg
dan even met de leerkracht.
➢ Het advies van het preventief zelftesten voor de leerlingen van groep 6/7/8, blijft nog wel
bestaan en hiervoor zijn de zelftesten nog steeds beschikbaar om mee te nemen naar huis.
➢ De afspraken bij het overblijven blijven hetzelfde. De leerkrachten begeleiden het eten en
drinken (voorheen deden dit de overblijfouders). De overblijfouders houden toezicht van
12.10 tot 13.00 uur. Bij slecht weer begeleiden de ouders het spelen binnen.
➢ Per vrijdag 25 februari hoeft het mondkapje niet meer gedragen te worden.

Vraag van de GGD
Zit jouw kind nu in groep 7 of 8 van het basisonderwijs? Of in de eerste klas van het voortgezet
onderwijs? Dan zijn we op zoek naar jou! De overgang naar het voortgezet onderwijs (VO) is een tijd
waarin er veel verandert, voor ouders en kinderen. Dit kan best spannend zijn. Wij zijn erg benieuwd
welke (opvoed)vragen of zorgen er bij ouders leven en hoe wij daar als GGD bij kunnen
ondersteunen. Daar hebben we jouw input voor nodig! Vul jij onze vragenlijst in? Het kost je slechts
5 minuten, meedoen is volledig anoniem en dankzij jouw antwoorden kunnen wij ouders
beter helpen. https://surveys.enalyzer.com?pid=g8p7nnap.

NL doet 12 maart gaat niet door.
In de schoolkalender staat voor 12 maart een klusochtend gepland. Deze gaat niet door. We plannen,
wanneer het weer wat langer licht is, een aantal klusavonden.
Sportdag groep 1 t/m 3
Op vrijdagochtend 25 maart hebben de groepen 1 t/m 3, samen met de andere Ruurlose scholen,
een sportdag. De kinderen hebben deze ochtend allerlei leuke sportactiviteiten in de sporthal in
Ruurlo. We hebben nog wel vervoer nodig deze ochtend. Heeft u een gaatje vrij in uw agenda? Geef
u dan binnenkort op via de Parro app. De leerlingen uit groep 7 en 8 worden deze ochtend ingezet als
spelbegeleider.

Kalender februari/maart
20 feb t/m 28 februari
7 maart
9 maart
16 t/m 20 maart
16 maart
18 maart
25 maart

Voorjaarsvakantie
OR/MR vergadering
Peuterochtend
Oudpapier
Gemeenteraadsverkiezingen
Nationale pannenkoekdag 2022
Sportdag groep 1 t/m 3

