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Donderdag 11 maart GGD-controle groep 2 en 7
9 maart start afname M-Cito toetsen
17 maart personeelsdag gaat niet door. Alle leerlingen worden op school verwacht.
Donderdag 25 maart Palmpaasoptocht groep 0 t/m 4
Studiedag 6 april; alle leerlingen zijn vrij. De eerder geplande studiedag van 15 april komt te vervallen.
Vrijdag 16 april rapport mee
Week 15 oudergesprekken

Citotoetsen
Na een week voorjaarsvakantie te hebben gehad stropen we onze mouwen weer op. Vanaf
volgende week worden de Midden toetsen van Cito afgenomen bij de groepen 3 t/m 8.
In groep 1/2 nemen we de CPS toetsen af en nemen we de observaties van ons
beredeneerd aanbod mee. In het beredeneerd aanbod staat beschreven wat leerlingen in
een bepaalde periode moeten beheersen.
We gaan alle gegevens verwerken, analyseren en bespreken. In het rapport zullen onder
andere ook de grafiekjes van de Cito-toetsen te zien zijn. Rapporten die nog thuisliggen
graag z.s.m. meegeven.
Oudergesprekken (10 minuten)
De oudergesprekken vinden hopelijk fysiek op school plaats. Er mag 1 ouder per kind
aanwezig zijn.
Om onderling contact te vermijden willen we u vragen om zich per kind/groep in te tekenen
d.m.v. een mailtje te sturen naar directie.dehochte@sgperspectief.nl. Graag naam kind,
groep en voorkeur blok.
Mocht u vragen hebben die niet tot april kunnen wachten, schroom niet om aan de bel te
trekken.
Tijden spreekweek:
Maandag
12 april
Dinsdag
13 april
Woensdag
14 april
Donderdag
15 april
Vrijdag
16 april

Groep 1/2:
15.30- 17.00 uur

Groep 3/4
15.30-17.00 uur
Groep 3/4:
15.30- 17.00 uur
Groep 3/4:
12.30-15.00 uur

Groep 5/6:
15.30- 17.00 uur
Groep 5/6:
12.30- 15.00 uur

Groep 7
15.30-17.00 uur
Groep 7
15.30- 17.00 uur

Groep 1/2
15.30- 17.00

(Palm) Pasen
Dit jaar kunnen we niet samen Pasen vieren in de kerk. We hebben daarom een alternatief
bedacht. De leerlingen van groep 5/6 en 7/8 lopen een Paasspeurtocht.
De leerlingen uit groep 0/1/2 en 3/4 lopen een Palmpaasoptocht op donderdagochtend 25
maart.
De opzet is vanwege Corona anders.
We bellen dit jaar niet bij (enkele) huizen aan om daar te zingen voor iets lekkers maar we
zullen zingend langs de huizen lopen over de stoep (langs de Beumeesweg). We willen in
deze afstandelijke tijd iets positiefs van ons laten horen en de oudere mensen verrassen met
kaartje of potje gemaakt door onze leerlingen.
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Omdat we geen ouders/verzorgers in school kunnen vragen om te helpen met het versieren
van de stokken willen we u vragen om thuis zelf de stok te maken en te versieren met 2
soorten crêpepapier. We geven het crêpepapier maandag 9 maart mee aan uw kind. Wilt u
zelf zorgen voor een stok?
Een stok is gemakkelijk om zelf te maken:
Maak van 2 dunne latten/stokken een kruis (ongeveer 60 bij 30
cm.)
Met spijkertjes of houtlijm maakt u de latjes aan elkaar. Maak de
stok niet te zwaar en te groot, uw kind moet het gemakkelijk
kunnen dragen. Wikkel om de stok 2 kleuren crêpepapier.
Verkeersexamen groep 7/8
Donderdagochtend 15 april vindt zoals de zaken er nu voorstaan
het praktisch verkeersexamen plaats. We zoeken vrijwilligers voor:
- Meefietsen met de groep naar Onstwedde (1 persoon)
- Tijdens het examen jureren (2 personen)
Graag uiterlijk donderdag 12 maart opgeven via
directie.dehochte@sgperspectief.nl. Deze activiteit kan vanwege Corona op het laatste
moment nog afgelast worden.
Afspraken Corona:
 De leerlingen mogen vanaf 8.20 uur naar binnen naar hun eigen klas.
 Alle leerlingen gaan zelfstandig de school in, ook de kleuters. De leerlingen uit groep 3
t/m 8 nemen afscheid bij het hek en de leerlingen uit groep 1/2 op het plein.
Ouders/verzorgers van groep 0/1/2 mogen op het plein komen, mits ze onderling 1,5
meter afstand bewaren.
 De pauzes houden we gescheiden
 We vragen u, indien mogelijk, uw kind thuis te laten eten om zo geen groepen onderling
te hoeven mengen met overblijven.
 Kinderen die verkouden zijn blijven thuis, zie ook de brief van het bestuur
snottebellenbeleid. Het advies is testen. Wilt u de uitslag doorgeven aan school, zodat
we weten wat de volgende stappen worden?
 Schoolbibliotheek, overblijven en brigadieren neemt het personeel voor eigen
rekening.
 In alle klassen staan desinfectiemiddelen voor de tafels en materialen. Er staan
zeeppompjes om de handen te desinfecteren.
 Jarige kinderen mogen trakteren in de klas, mits de traktatie voorverpakt is.
 De gymles in de zaal mag nog niet gegeven worden. We gaan dan met de kinderen
naar buiten.
 Als er één leerling van een groep besmet is, gaat de hele klas inclusief de leerkracht in
quarantaine. Meer informatie hierover volgt.
 Kinderen uit groep 7/8 en het personeel dragen een mondkapje in de gang. Uw kind
mag een eigen mondkapje meenemen, lukt dat niet dan heeft school mondkapjes.
Openingstijden schoolbibliotheek:
Maandagmiddag vanaf 13.00 uur groep 5 t/m 8.
Donderdagmiddag vanaf 13.00 uur groep 0 t/m 4
Mochten er nog vragen zijn, schroom niet om contact op te nemen met ondergetekende.
Vriendelijke groet, Miriam Stuut
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