Woensdag 3 maart 2021
In deze nieuwsbrief vindt u o.a. informatie over de 15-minutengesprekken, de
onderwijswijskundige nieuwsbrief en het leesprogramma Bouw!.
15-minutengesprekken
In de week van 22 maart worden de 15-minutengesprekken gehouden over de voortgang, het
welbevinden en het rapport. U ontvangt volgende week woensdag, 10 maart, een uitnodiging voor
dit gesprek. Gezinnen met meerdere kinderen krijgen 24 uur voorrang voor het inschrijven. Voor de
overige ouders start de inschrijving op donderdag 11 maart.
Onderwijskundige nieuwsbrief
Normaal gesproken ontvangt na de vakantie een onderwijskundige nieuwsbrief. Deze zult u in voor
de komende periode niet ontvangen. De komende weken zullen gebruikt worden om, naast de af te
nemen CITO-toetsen, verder in beeld te krijgen welke onderdelen opgepakt moeten worden na het
thuisonderwijs. Hierdoor zal er flexibeler om worden gegaan met de programma’s en de te volgen
methodelessen. Hier is geen goed overzicht van te geven voor een langere periode. Na de meivakantie ontvangt u wel weer een onderwijskundige nieuwsbrief.
Beslisboom verkoudheid
Vanaf de heropening van de scholen op 8 februari geldt een nieuw beleid bij verkoudheidsklachten.
Leerlingen die verkouden zijn mogen niet naar school en er wordt geadviseerd om zoon/dochter te
laten testen. Wanneer u twijfelt is het mogelijk om de beslisboom te volgen, deze kunt u vinden via
deze link.
Bouw!
Helaas laten de maatregelen het nog niet toe om Bouw! op school te hervatten. Uiteraard wordt er
in de klas wel gewoon gelezen, maar alleen niet met Bouw!.
Als uw kind tijdens de lockdown al met Bouw! heeft gewerkt dan mag u nu ook thuis aan de slag.
Uiteraard is dit niet verplicht. U kunt de leerkracht van uw kind vragen om het mapje weer mee
naar huis te geven.
Inschrijven broertjes/zusjes
Inmiddels wordt er op de achtergrond alweer gekeken naar de groepsformatie voor komend
schooljaar. Om het zo goed mogelijk in beeld te hebben is het fijn als broertjes en zusjes als ze drie
jaar zijn geworden ook worden aangemeld bij de school. Via onderstaande link kunt u het
aanmeldformulier downloaden:

Aanmeldformulier-Morgenwijzer.pdf (devroonhoeve.nl)
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt woensdag 17 maart.
Belangrijke data:
Dinsdag 9 maart 20.00 uur: MR vergadering
Dinsdag 16 maart: Studiedag – alle leerlingen zijn vrij
Woensdag 17 maart: Rapport groep 3 t/m 8
Week van 22 maart: Oudergesprekken t/m groep 7
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