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We vragen vanaf deze plek aandacht
voor ons document ‘Eerste Hulp bij
Thuiswerken’ (klik HIER voor het volledige document). In
oktober is dit document met de kinderen
mee gegeven.
In het document hebben we beschreven
hoe kinderen in een
periode van thuiswerken toch betrokken
blijven bij wat er in
de klas gebeurt. Wat
kunnen de kinderen
thuis doen, waar vinden ze oefenmateriaal? Dit alles wel in relatie tot de mate
van ziek-zijn. Kinderen die echt ziek
zijn, mogen natuurlijk gewoon lekker
uitzieken.

Maar in deze periode van thuis zitten in
afwachting van de uitslag van een corona-test of thuisquarantaine is dit document weer actueel.

missen.

In de bovenbouw verwachten we ook dat kinderen die niet ziek zijn ’s
morgens in de MEET komen om via een chromebook de instructies
van de leerkrachten te
volgen. Wel zo leuk om
betrokken te blijven, wel
zo goed om niet teveel te

Ouders die vragen hebben, kinderen die
schriften nodig hebben: neem contact
op via Parro.

De agenda
(De Ruimtepost verschijnt in principe eens in de 14 dagen)

Agenda
Maandag

22 maart

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

23
24
25
26

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

29 maart
30 maart
31 maart
1 april

Vrijdag

2 april

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

5
6
7
8
9

maart
maart
maart
maart

april
april
april
april
april

DEZE WEEK: TOETSWEEK CITO (gr 3-7)
SLOTWEEK PROJECT ‘COMMUNICATIE’
Extra vrije dag kleuters
Grote Rekendag gaat niet door
•
•
•
• Verkeersexamen gr7-8
Hazenpad gaat niet door
• Paasviering in de klas
• Kinderen vrij vanaf 12.00 uur
• Goede Vrijdag, Kinderen VRIJ
• Volgende Ruimtepost verschijnt
•
•
•
•
•

Tweede Paasdag, Kinderen VRIJ
19:30 Vergadering Medezeggenschapsraad
Gastles ‘Split the Risk’ gr7-8
Rapport mee
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Deze week: Tweede toetsweek Cito
Jaarlijks nemen we in februari en
juni Cito-toetsen af om de
kinderen te volgen in hun
ontwikkeling. Op deze manier
hebben we een objectief
meetinstrument om te kijken
waar ondersteuning of plusaanbod
nodig is. Door de lange periode van
thuiswerken, in cohorts naar school
hebben we twee periodes overgeslagen
(eind vorig schooljaar en februari dit
schoojaar).
Vorige week hebben we de draad weer
opgepakt, vooral om te kijken of ons
beeld van de ontwikkeling van de
kinderen klopt.
Deze week ronden we de toetsen af.
Omdat groep 8 in april de Cito
Eindtoets maakt, doet groep 8 aan deze
ronde toetsen niet mee.

Deze week:
Slotweek project ‘Communicatie’
In alle groepen is de afgelopen periode
aandacht besteed aan het thema
‘Communicatie’. Door de coronabeperkingen werd het wel een andere
uitvoering dan voorbereid. Omdat we in
school in ons eigen cohort blijven was
er geen mogelijkheid om klassenoverstijgende activiteiten te doen of om
leerkrachten les te laten geven in
andere groepen.
Wat wel kon: enthousiaste lessen over
communicatie van dieren, lessen over
gebarentaal, verrassende onderzoekjes
naar dialecten in Nederland, delen van
lessen door leerkrachten.
De komende week ronden we het
thema af en kijken wat er mee naar
huis mag.

Maandag 22 maart:
Extra vrije lesdag kleuters
Maandag hebben de kleuters van groep
1-2 een extra roostervrije dag.

Woensdag 24 maart:
Grote Rekendag gaat niet door
Jaarlijks doen we mee aan de Grote
Rekendag, een dag waarin rekenen en
rekenvaardigheden centraal staan en
waarin kinderen ervaren dat rekenen
ook leuk kan zijn.
Dit jaar laten we de Grote Rekendag
aan ons voorbij gaan. Veel activiteiten
zijn afhankelijk van inzet van (groot-)
ouders en dat mag nog even niet.

Dinsdag 30 maart:
Verkeersexamen groep 7-8
Groep 7-8
doet
dinsdag 30
maart mee
aan het
Verkeersexamen.
Het
examen telt twee onderdelen: een
theoretisch deel die de groep in de klas
maakt en een praktisch gedeelte.
Hierbij fietsen de kinderen een rondje
door het dorp, waarbij ze geobserveerd
worden door vrijwilligers. Het
praktische examen wordt georganiseerd
door de gezamenlijke basisscholen in
Opmeer. Als we ons houden aan het
corona-protocol kan dit examen dit jaar
gewoon door gaan. Met dank ook aan
de ouders van groep 7-8 die zich
hebben aangemeld als observatiepost.

Woensdag 31 maart / Donderdag 1
april: Paasactiviteiten
Iedere groep besteedt op zijn eigen
manier aandacht aan Pasen. Geen
klassenoverstijgende activiteiten dus
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(Hazenpad), wel
mooie verhalen en leuke
(knutsel)activiteiten.

Donderdag 1 april, 12.00 uur:
Start Paasweekend

Jarigen

Het Team heeft Witte Donderdag een
Inspiratiebijeenkomst gepland,
waardoor de school om 12.00 uur al uit
is en de kinderen vanaf dat moment
VRIJ zijn.
Een heerlijk lang Paasweekend, omdat
vrijdag 2 april, Goede Vrijdag, ook VRIJ
is.

“Juf, ik ben geboren op mijn verjaardag”
De komende twee weken zijn
21 maart: Joy (gr4)
27 maart: Demyana (gr1)
29 maart: Luna (gr7)
31 maart: Kim (gr6)
1 april: Liam (gr4)
jarig.
We feliciteren hem van harte en hopen dat
hij een mooie dag zal hebben.

Uitsmijters
De Ruimteschip-promotiefilm kunt u
bekijken door op het plaatje te klikken:

Vrijdag was Nationale Pannenkoekdag. Wat is er
dan leuker om samen pannenkoeken te bakken
en gezellig op te eten? Groep 7-8 deed dat dubbel en bakte ook voor groep 1-2.

