Nieuwsbrief
De Reinbôge
Extra nieuwsbrief december 2020

Uit de jaarkalender :
17 december
21 december
4 januari
25 januari

kerstviering
start kerstvakantie
weer naar school
start cito/IEP toetsen

Kerstviering
Donderdag 17 december pakken we letterlijk en
figuurlijk uit met een heerlijke kerstlunch, corona
proof verzorgd ,door restaurant “het sluisje”!
De schooldag is dus van 8.30 tot 14.15 en de
kinderen nemen alleen fruit en drinken mee voor
de pauze van 10. 00 uur.
Wij denken dat het heel gezellig gaat worden
en…..het zou wel heel leuk zijn wanneer uw
kind(eren) in een foute kersttrui of de mooiste
kerstjurk naar school komen!

CITO/IEP toetsen
De ontwikkeling van de leerlingen wordt op
verschillende manieren gevolgd. Hierbij horen ook
de CITO toetsen die twee maal per jaar in januari en
juni worden afgenomen. Wij hebben ons de
afgelopen periode ook verdiept in een ander
leerlingvolgsysteem; IEP. Omdat we dit ook een
goed systeem vinden gaan we vanaf januari over op
de IEP toetsen. Deze manier sluit goed aan bij de
IEP eindtoets in groep 8.

Margedagen
Vanwege de onzekere periode rondom corona
hebben we ervoor gekozen om de afgelopen
maanden geen margedagen voor de leerlingen in te
plannen. Voor de rest van het schooljaar hebben we
dit wel gedaan. De leerlingen van groep 3 t/m 8
hebben op de hieronder genoemde data vrij.
Doordat de leerlingen van groep 1/2 een vierdaagse
schoolweek hebben bouwen zij niet genoeg
margeuren per week op om de genoemde data ook
vrij te zijn.
maandag 25 januari middag vrij
vrijdag 29 januari middag vrij
donderdag en vrijdag 18 en 19 feb (hele dagen)
donderdag 1 april hele dag
dinsdag 8 juni middag vrij
donderdag 10 juni middag vrij
vrijdag 25 juni hele dag
maandag 28 juni hele dag
vrijdag 9 juli hele dag

OR bedankt!
We willen de OR bedanken voor hun inzet het
afgelopen jaar. Door hun is de school mooi versierd
en worden er veel dingen geregeld!

Kerstgroet
Wij willen iedereen hele fijne kerstdagen wensen en
op een gezond en gelukkig 2021!
Fijne vakantie!

Meer informatie kun je vinden:
www.abbsdereinboge.nl
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