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ALGEMEEN
Agenda
22 februari:
4 maart:
11 en 16 maart:
10 t/m 24 maart:
23 maart:
24 maart:
31 maart:
2 april:

nieuwsbrief MJW nr. 9
rapporten mee
oudergesprekken
start citotoetsen
medezeggenschapsvergadering
Grote rekendag
Paasviering/fietsexamen groep 7
studiedag; kinderen vrij

VERJAARDAGEN
Alle kinderen die in de lockdown jarig zijn geweest, alsnog van harte gefeliciteerd!

Februari
Vanaf 23-2-‘21
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Seth Bakker (2011)
Nick Willems (2014)
Brayan Ziótkowski (2015)
Lieke de Nobel (2013)
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Juliette van Munster (2016)
Lucy van Erp (2016)
Louise van der Meer (2010)
Jonas de Bruijn (2010)
Jasmijn Waijers (2012)
Isa van Breda (2009)
Lieve van Boxtel (2012)
Isa Straatman (2012)
Zoey van der Vlist (2010)
Marley Kuijpers (2014)
Mees Hendriksen (2011)
Josephine Geenen (2011)
Sam Hoefnagel (2011)
Giel van den Hoek (2015)
Lana van Rijn (2013)
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1
Moet Je Weten / Bs “de Bogaard”/ Stationssingel 10 / 5371 BB Ravenstein

Moet Je Weten jaargang 28, nummer 9

23 februari 2021

Rapportverslag
Op 4 maart krijgen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 hun rapport mee naar huis. Wij vragen u de
rapportmap die u thuis heeft, uiterlijk maandag 1 maart aan uw kind mee naar school te geven.
Op 11 en 16 maart vinden de oudergesprekken plaats. Het inplannen van de oudergesprekken gaat
weer via Parro, waarover u nog bericht ontvangt.

Hoofdluis
Omdat er momenteel geen hoofdluiscontroles plaatsvinden, vragen wij u aan ons te melden
wanneer u bij uw kind hoofdluis dan wel neten heeft geconstateerd. Dan kunnen wij de
ouders van de betreffende groep informeren bij hun eigen kind te controleren.

Nieuw meubilair
In de vakantie hebben de groepen 5, 7 en 8 nieuw meubilair gekregen. Door een vertraging in de
levering is het nog niet helemaal compleet, maar de kinderen en leerkrachten zijn er enthousiast over.
Het meubilair wat we niet meer gebruiken, gaat naar Afrika. Uiteraard doen we dit weer met dezelfde
inzamelactie als afgelopen najaar.

Na de lockdown
Alle leerkrachten en kinderen zijn opgelucht dat de school sinds 8 februari geopend is. Het is wennen
om in cohorten te werken, niet alleen voor de kinderen ook voor de leerkrachten. De leerkrachten zijn
bezig met herhalen van lesstof of gaan door met de lesstof die al voldoende beheerst wordt. Op Parro
delen de leerkrachten regelmatig foto's van hun groepen. Ondanks dat ouders niet in de school
mogen, kunnen ze zo goed op de hoogte blijven.
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Nieuws uit de groepen
Groepen 1-2

Beste ouders,
Wij gaan de komende 3 weken aan de slag met het thema garage. De laatste 2 weken van dit thema
mogen de kinderen spullen meenemen met de letter g. Dit is dan de letter van de week. Wat we deze
weken kunnen gebruiken:
- grote dozen om auto's van te knutselen.
- melkflessen of kartonnen pakken van melk of vla. (graag wel schoon)
- kartonnen verpakkingen om auto's van te knutselen
- lege plastic flessen
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- alles wat past bij het thema garage is ook welkom, denk bijvoorbeeld aan oude nummerborden,
gereedschap, boeken, autosleutels enz.
Groetjes en tot maandag!
Leonie en Desiré,
Mayke, Linda en Nathalie

Kinderen en hun buitengewone talenten

Onder deze rubriek vermelden wij stukjes over kinderen met buitengewone talenten. Vindt uw kind het
leuk om in deze nieuwsrubriek vermeld te worden, stuur ons dan een mail met vermelding van de
prestatie en een foto van uw kind met de prijs. De mail kunt u sturen aan Linda van der Voet.

Informatie van derden
In het wandfolderrek is allerlei informatie, zoals typeopleidingen enz. Wilt u informatie? Vraag dan uw
kind of hij/zij de informatie uit het wandfolderrek wil halen. Hieronder treft u ook allerlei flyers aan
van een typeopleiding, jeugdactiviteiten enz.
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BERICHT VOOR OUDERS-VERZORGERS:
Betreft: inschrijven zonder risico voor de typecursus na schooltijd
Beste ouders/verzorgers,
Op donderdag 11 maart 2021 om 15:45uur start bij voldoende aanmeldingen de klassikale typecursus van
de Typetuin op onze school. Er zijn nog plaatsen beschikbaar. Wellicht is de reden dat u uw kind nog niet heeft
ingeschreven de onzekere periode waarin we leven. Middels onze routekaart verschaffen wij u graag
duidelijkheid over de route naar de start van de cursus en hoe we tijdens de cursus in bepaalde situaties
handelen. Uitgangspunt is dat uw kind hoe dan ook slaagt voor de cursus.
Wees verzekerd van een plek en schrijf in via www.typetuin.nl/aanmelden.
ROUTEKAART
Inschrijven

Annulering

Verschillende scenario’s
A. De school blijft open
gedurende de hele cursus.
B. De scholen gaan voor de
aanvangsdatum voor ons dicht
door bijvoorbeeld een
lockdown.

De vroegboekkorting van 25 euro is omgezet in een vaste korting en
wordt ongeacht het moment van inschrijven toegekend. U betaalt 160
euro i.p.v. 185 euro.
De uiterste datum om kosteloos te annuleren is verder in de toekomst
geplaatst. Dit kan nu t/m 24 februari 2021. Ongeacht het moment dat u
uw kind heeft ingeschreven.

We verzorgen de cursus volgens planning (deze krijgt u toegestuurd).
1. Zodra de school weer open gaat en de situatie het toe laat, gaan we van
start met de cursus.
2. Wanneer het aantal resterende schoolweken onvoldoende is om een
volledige cursus te kunnen verzorgen/plannen zijn we genoodzaakt van
onze kant de cursus te annuleren. U krijgt de volgende
keuzemogelijkheden:
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cursus voor ons dicht door
bijvoorbeeld een lockdown.
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A. U verschuift de inschrijving naar volgend schooljaar.
B. U stapt over op de online cursus en krijgt het verschil terug.
C. U annuleert de inschrijving en krijgt uw betaalde cursusgeld terug.
1. Zodra de school weer open gaat en de situatie het toe laat, maken we
een nieuwe planning en vervolgen we de cursus.
2. Wanneer het aantal resterende schoolweken onvoldoende is om alle
resterende lessen in te kunnen plannen ontvangt u per niet genoten les 5
euro terug.
3. Onze typecoach blijft uw kind tot de zomervakantie op afstand
monitoren en begeleiden. Uw kind slaagt, mits natuurlijk voldoende
geoefend.
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