‘t Kuierjournaal
16e jaargang no. 14 04-03-2022

‘Nieuwe’ start
We zijn na een weekje vakantie weer met veel enthousiasme en energie gestart en gelukkig
zagen we ook weer volle klassen. Hopelijk blijft dit zo. Daarnaast fijn om ook weer ouders in
school te mogen begroeten. Er is weer meer ‘leven’ en gezelligheid in school. U ziet weer
waar we in school mee bezig zijn, zeker de jongste kinderen hebben weer de kans om u te
laten zien waar ze mee bezig zijn en de communicatie tussen u en school verloopt op deze
manier weer veel natuurlijker. Samen zijn we school!
Hier en daar zien we helaas ook dat er bij kinderen weer leerachterstanden zijn ontstaan.
De afgenomen CITO-toetsen maken dit ook soms duidelijk. We hopen en verwachten, door
hier gericht aan te werken, dat deze achterstanden veelal van korte duur zullen zijn.

Klasbord en contactavonden
Vandaag krijgen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 het eerste rapport van dit schooljaar.
Doordat de kinderen van de groepen 1 en 2 met een ander leerlingvolgsysteem werken,
ontvangen deze kinderen het rapport op vrijdag 25 maart.
Inmiddels hebt u via Klasbord ook een uitnodiging ontvangen om u op te geven voor de
contactavonden op dinsdag 8-3, woensdag 9-3 of donderdag 10-3. Helaas blijkt dat sommige
ouders problemen hebben met het inloggen op Klasbord. Vandaag ontvangt u van ons op
papier op welke wijze u hopelijk dit probleem kunt oplossen. Wordt hiermee het probleem
nog niet opgelost, dan kunt via de mail (‘jancoabbink@skot.nl) contact zoeken met meester
Janco en zal hij u verder helpen.
Maandag hoort u ook via Klasbord op welke dag en tijdstip u wordt verwacht op school.

Schoolvoetbal
Zoals ook in het vorige Kuierjournaal aangegeven is er dit jaar weer schoolvoetbal en wel op
woensdag 16 maart voor de groepen 5 en 6 en op woensdag 23 maart voor de groepen 7 en
8. Op 16 maart doen we mee met een jongensteam en op 23 maart met maar liefst 2
jongens- en 2 meisjesteams. Supporters zijn van harte welkom. U hoort nog van ons waar u
moet zijn en op welk tijdstip.

