
 

 

 
 

Start 
Na een lekkere week 

voorjaarsvakantie zijn we deze 

week weer gestart met elkaar 

op school. De eerste twee 

weken zullen voornamelijk in 

het teken staan van 

groepsactiviteiten en kijken wat 

het thuisonderwijs met de 

kinderen heeft gedaan. 

 

Museumochtend  
In de jaarplanner staat op 

donderdag 25 maart een 

museumochtend gepland. 

Helaas kan deze vanwege de 

Coronamaatregelen niet 

doorgaan. We hopen ergens in 

het schooljaar nog een moment 

te creëren waar dit wel mogelijk 

is. 

  

LOVS toetsen 

Normaal gesproken nemen we 

in februari/maart altijd de LOVS 

toetsen af. Door de Coronacrisis 

is er stichtings breed besloten 

om dat dit schooljaar anders te 

doen. Doordat de kinderen een 

periode afstandsonderwijs 

hebben gehad en we ze alleen 

van een afstand hebben kunnen 

volgen, gebruiken we de toetsen 

nu niet om alleen te controleren 

of ze de stof hebben begrepen, 

maar gebruiken we de 

uitkomsten om de nieuwe 

beginsituatie te bepalen. De 

uitkomsten zijn uitgangspunt 

voor het opstellen van de 

groepsplannen voor de rest van 

het schooljaar.  

Het rapport krijgt u op 

woensdag 10 maart mee naar 

huis. Normaal gesproken zit hier 

altijd de uitslag van de LOVS 

toetsen in. Dit jaar zal dit niet zo 

zijn aangezien we dan nog bezig 

zijn met het afnemen van deze 

toetsen. Het oudergesprek 

n.a.v. het rapport zal vooral 

gaan over de inhoud van het 

rapport en de periode 

thuisonderwijs. De toetsen die 

inmiddels zijn afgenomen zullen 

met u besproken, worden, zodat 

u weet waar uw zoon/dochter 

staat. Aan het einde van het 

schooljaar kunnen we beide 

toetsmomenten (midden en 

eind) naast elkaar leggen en 

kunnen we zien of we in de 

tweede periode van het 

schooljaar effect hebben gezien 

van de inzet en richting die we 

bepaald hebben n.a.v. de M 

toetsen in maart. Dit zal aan het 

einde van het schooljaar met u 

als ouders worden besproken.  

 

Inschrijving 
oudergesprek 
groep 1 t/m 7 

U kunt zich voor de 

oudergesprekken inschrijven via 

Social Schools van maandag 8 

maart 12.00 uur t/m donderdag 

11 maart 15.00 uur. Via de 

groepsleerkracht krijgt u 

hiervoor nog een uitnodiging 

om u in te schrijven.  

De gesprekken zullen 

plaastvinden na schooltijd van 

maandag 15 maart t/m vrijdag 

19 maart. De gesprekken zijn 

online via MS Teams.  

De adviesgesprekken van groep 

8 zijn deze week online gevoerd.  

 

 

 

 

 

 

Maandoverzicht: 

Maandag 1 maart 
    Studiedag, kinderen vrij 
Dinsdag 2 maart 
    MR vergadering 
Maandag 8– 19 maart 
    LOVS toetsen 
Woensdag 10 maart 
    1e rapport mee naar huis 
Maandag 15 t/m vrijdag 19 
maart   
    Oudergesprekken via   
    MS Teams 
Dinsdag 23 maart  
    OV vergadering 
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Sleutel gevonden 

In de Rottumstraat is deze 

sleutel gevonden. Mocht deze 

van u zijn dan is hij op te halen 

bij de directie. 

 

Verduurzaming 
IKC Het Veer 

In de afgelopen periode zijn de 
zonnepanelen op het dak 
geplaatst en is de led-verlichting 
aangebracht.  In de hal hangt 
een televisiescherm, waarop we 
kunnen zien wat de 
zonnepanelen en de led-
verlichting opleveren. Uiteraard 
willen we de kinderen 
meenemen in de 
verduurzaming. Dit zal gebeuren 
door middel van een educatief 
project. Op dinsdag 6 april zal 
dit project feestelijk gestart 
worden en op donderdag 22 
april zullen we het project 
feestelijk afsluiten. De 
organisatie Slim opgewekt zal 
ons hierbij ondersteunen. T.z.t. 
ontvangt u hierover meer 
informatie.  
 

 

 

 
 
 

 


