
 

 

 
 

Planning LOVS 
toetsen, gesprekken 
en 2e rapport 
In de jaarplanner staan data 
aangegeven voor de afnemen 
van de LOVS toetsen, de 
facultatieve oudergesprekken 
en het 2e rapport. Vanwege het 
thuisonderwijs en de aanpassing 
in de 1e periode, hebben we er 
ook voor gekozen om de data 
voor de 2e periode wat op te 
schuiven. In onderstaand 
schema vindt u de nieuwe data. 
 

2 E toetsen 
3 2e rapport 

4 Facultatieve oudergesprekken 
Oorspronkelijke datum 

1 Week 23, 24 en 25 
3 Week 26 (30 juni) 
4 Week 27 (8 juli) 
Nieuwe datum 

1 Week 25 en 26 
3 Week 27 (9 juli) 
4 Week 28 (14 juli) 

 
De facultatieve gesprekken 
zullen aan het einde van het 
schooljaar ook online 
plaatsvinden. Als u zich hier t.z.t. 
voor opgeeft ontvangt u van de 
leerkracht een uitnodiging.  

Gym in gymzaal 

Afgelopen week zijn er een 
aantal versoepelingen 
doorgevoerd door het 
ministerie. Eén daarvan is dat er 
weer binnen gesport mag 
worden. Vanaf aankomende 
week zullen de gymlessen weer 
plaatsvinden in Triominos. Dat 
betekent dat de kinderen op de 
gymdagen hun gymspullen en 
hun fiets (gr 6 t/m 8) weer mee 
moeten nemen naar school.  
 

Koffieuurtje 

Op maandag 21 juni staat er 

weer een koffieuurtje in de 

agenda. Helaas kan deze 

vanwege de Coronamaatregelen 

nog niet doorgaan. We hopen 

na de zomer dat we dit weer 

kunnen plannen om zo elkaar te 

ontmoeten en met elkaar in 

gesprek te gaan over wat er 

speelt op school.  

Groepverdeling en 
formatie 

Het schooljaar loopt alweer 

richting het einde. Een jaar 

waarin voor de tweede keer de 

scholen werden gesloten. Een 

jaar dat ondanks alles weer 

voorbij is gevlogen. Als school 

zijn we al heel druk met de 

formatie en de groepsverdeling 

voor aankomend schooljaar. 

Voordat we dit naar de ouders 

kunnen communiceren zal het 

eerst in het team en de MR 

besproken worden. We zullen u 

hier t.z.t. over informeren. 

 

Maandoverzicht: 

Maandag 24 mei 
   2e Pinksterdag 
Dinsdag 25 mei 
   Studiedag 
Woensdag 26 mei      
   Schooldag  
Vrijdag 4 juni 
   Nieuwsbrief 17 
Zondag 20 juni 
   Vaderdag  
Maandag 21 juni t/m 
vrijdag 2 juli 
   Afname LOVS toetsen 
Dinsdag 22 juni 
   OV vergadering 
Woensdag 7 juli 
   Studiedag, kinderen zijn  
   vrij 
 

    

Nieuwsbrief 16 
             21 mei 2021 
 


