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Agenda      

Ma 11 mei 

Do 21 en vr 22 mei 

 

Di 2 juni 

Vr 5 juni 

Do 11 juni 

Vr 19 juni 

 

Weer naar school 

Hemelvaartsdag en vrije vrijdag 

Pinksteren 

Geannuleerde studiedag, alle kinderen gaan naar school 

Vrije vrijdag kleuters 

Schoolfotograaf? 

Vrije vrijdag kleuters 
Rupsjes (peuter), Vlinders (1/2), Kikkers (2/3), Giraffen (3/4), Panters (DaVinci 3/4/5/6), Ara’s (DaVinci 6/7/8), Olifanten (5/6), Zebra’s (7/8)         

Wat was het geweldig om alle kinderen maandag weer te zien! Heel 

bijzonder na zo'n lange tijd. De meeste kinderen wilden niet te lang 

praten, maar weer lekker aan het werk. Omdat maar de helft van de 

kinderen aanwezig was, was het heel rustig in de klassen en school en was 

er veel aandacht voor de kinderen. Heel fijn om zo weer met elkaar op te 

kunnen starten. 

We zijn ongelooflijk trots op hoe de kinderen zich gedragen hebben deze 

week. Het naar binnen en buiten gaan ging prima en ook in de klas hielden de kinderen zich zoveel 

mogelijk aan de richtlijnen. We zijn ook blij om te zien dat u zich zo goed aan de richtlijnen houdt. 

Kinderen komen zoveel mogelijk zelfstandig naar school, worden bij 

de auto's afgezet en ouders blijven achter het hek. Bij het 

kleuterplein is dit een grotere uitdaging in verband met het pad dat 

naast het hek loopt, maar we zien dat iedereen zo goed mogelijk 

rekening probeert te houden met elkaar en afstand houdt.  

Het team heeft creatieve manieren bedacht om zichzelf te 

beschermen en de kinderen duidelijk te maken dat afstand houden 

belangrijk is. Marius werkt vanuit huis omdat hij tot de risicogroep 

behoort en verder zijn alle collega's, ondanks de bezorgdheid die er 

natuurlijk is, weer gaan werken. 

 

Een klein gedeelte van onze 

kinderen blijft thuis uit 

voorzorg of vanwege 

risicofactoren binnen het 

gezin. Deze kinderen volgen online de les of werken 

zelfstandig door en hebben regelmatig online contact met de 

leerkracht. Voor twee kinderen was noodopvang aan de orde. 

 

Woensdag 20 mei zal de premier opnieuw uitspraken doen en 

weten we welke aanpassingen er al dan niet gedaan kunnen 

worden. We laten u in de dagen daarna weten wat dat 

Bijzondere tijden 
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betekent voor het vervolg van ons onderwijs. Het team en de MR zullen de afgelopen tijd evalueren 

en afhankelijk van de richtlijnen en de uitkomsten het vervolg bepalen.  

Ook de kinderopvang is weer open. De peuters worden om 8.30 uur opgevangen op het peuterplein 

bij het hek. De kinderen kunnen na schooltijd weer naar de BSO. Wilt u ook daar uw kinderen buiten 

ophalen?  Vriendelijk dank. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via 

info@puckenco.nl.  
WatW 

Normaal gesproken zouden de observatieweken voor nieuwe kinderen al in volle gang zijn, maar 

door de omstandigheden was dit niet mogelijk. Omdat Marius thuis werkt, kunnen we de kinderen 

die meedraaien in de middenbouw pas uitnodigen wanneer hij weer fysiek aanwezig kan zijn. We 

wachten even de richtlijnen van 20 mei af en zullen dan contact opnemen met de ouders van 

kinderen die op de nominatie staan om over te stappen naar de DaVinci-afdeling.  

 

Omdat de richtlijnen aangeven dat het bijeenkomen van grote groepen niet toegestaan is, moeten 

we de schoolvieringen die de komende weken gepland staan afzeggen. Ook de avondvierdaagse gaat 

niet door. Hetzelfde geldt voor de jaarsluiting. We vinden het heel jammer dat juist deze 

activiteiten, die de jus vormen van het onderwijs, zullen vervallen. We zoeken nog naar een vorm 

om er voor de kinderen wel een leuke laatste schooldag van te maken en uiteraard zal het afscheid 

van de schoolverlaters alle aandacht krijgen.  

De MR heeft afgelopen donderdag vergaderd. De laatste vergadering zal op donderdag 2 juli 

plaatsvinden. Mocht u vragen hebben, of zaken in willen brengen, dan kan dat via 

mr.mkcw@liemersnovum.nl. 
t Wat 

In juni worden jaarlijks de citotoetsen afgenomen bij alle kinderen van groep 3 t/m 7. Omdat de 

kinderen een flinke periode op een andere manier onderwijs hebben gekregen, zijn we heel 

benieuwd naar de stand van zaken. Omdat het toetsen veel tijd vraagt en we de tijd die we tot aan 

de zomervakantie nog hebben graag zo zinvol mogelijk willen invullen, hebben we ervoor gekozen 

om alleen de toetsen van rekenen en spelling af te nemen en daarnaast de technisch leestoetsen 

voor groep 3 en zwakke lezers. Na de zomervakantie, in de 3e week van september, nemen we dan 

de overige toetsen af. Cito gaat de normering aanpassen, zodat de resultaten die in september 

ingevoerd worden ook genormeerd zijn. We gaan ervan uit dat we eind juni weer oudergesprekken 

kunnen voeren en zullen dan de resultaten toelichten. 

 

 

 

 

 

Nieuws van de medezeggenschapsraad  
 

Vakantierooster, studiedagen en vrije vrijdagen kleuters 

Nieuws uit de Rupsjes (peuters) en Dolfijnen (BSO) 
 

Activiteiten die niet doorgaan 

 

Info vanuit de DaVinci-afdeling 

Omgaan met citotoetsen van juni 

mailto:mr.mkcw@liemersnovum.nl


   

 

   

 

Vakantierooster schooljaar 2020-2021 

  

Herfstvakantie Maandag 19  t/m vrijdag 23 oktober 2020 

Kerstvakantie Vrijdag 18 t/m vrijdag 1 januari 2021 

Voorjaarsvakantie Vrijdag 12 t/m vrijdag 19 februari 2021 

Goede Vrijdag en Pasen Vrijdag 2 april t/m maandag 5 april 2021 

Meivakantie Maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei 2021 

Hemelvaart Donderdag 13 en vrijdag 14 mei 2021 

Pinksteren Maandag 24 mei 2021 

Zomervakantie vrijdag 23 juli t/m vrijdag 4 september 2021 

  

Vrije vrijdagen kleuters:  

Vrijdag 4 september, 18 september, 2 oktober, 16 oktober, 6 

november, 20 november, 11 december, 15 januari, 29 januari, 5 

maart, 19 maart, 16 april, 28 mei, 11 juni, 25 juni, 9 juli. 

Studiedagen:  

Maandag 28 september 

Woensdag 14 oktober 

Vrijdag 30 oktober (alleen voor de DaVinci-afdeling) 

Vrijdag 12 februari 

Dinsdag 6 april 

Dinsdag 25 mei 

 

In de bijlage vindt u een uitnodiging voor uw kind van het beweegteam. 

                                                                                  

                                                                                                 Team Montessori Kindcentrum 

Bijlage 

 

 


