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Beste ouders/verzorgers, 
 
De vierde week tijdens de tweede lockdown. Opnieuw een week met veel ontwikkelingen. Niet 

zozeer in de school, want daar is het schoolritme op afstand goed op de rit, 
maar om de school heen. Afgelopen dinsdag werden we op de hoogte 
gebracht van mogelijke rellen in Haarlem Noord. Om er zeker van te zijn dat 
dat ook werkelijk het geval was, is er contact geweest met de politie en 
verschillende scholen is onze omgeving. Daarna ging het bericht naar u uit.  
 
Gelukkig is het relatief rustig gebleven maar we blijven oplettend. Natuurlijk 

wil iedereen weer ´gewoon´ maar we moeten het hier mee doen. Wij houden vol, krijgen gelukkig 
waardevolle feedback van u en de leerlingen, én kijken uit naar weer ´gewoon´.   
Prioriteit van het kabinet is het openstellen de scholen. En dan specifiek het weer veilig openen van 
de basisscholen.  
Zodra we hier positief nieuws over te melden hebben laten we het meteen weten.  
 
 
Ook ons team is in beweging. Niet alleen met de privé-ommetjes maar ook voor hun werk. De  

collega’s uit de jongste groepen hebben de kinderen deze week 
materialen gebracht.  
Heel binnenkort komen alle collega’s bij jullie langs. Je hoeft er 
niet voor thuis te blijven! Surprise!! 

 
 
 
Boutjes en moertjes voor groep 3. 

Heeft u misschien nog een bak met bouten en moeren in de schuur of op zolder 
staan, waar u niks mee doet? Zou u deze dan aan de leerkrachten van de groepen 
3 willen doneren? De leerkrachten  hebben een leuk idee voor deze bouten en 
moeren. Het mogen alle soorten en maten zijn. U kunt ze meegeven op de eerste 
dag dat de scholen weer open zijn. Alvast heel erg bedankt! 
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Ma 8 februari   19.00 uur Socials Schools start inschrijven voortgangsgesprekken 
Vrij 12 februari   17.00 uur Socials Schools sluit inschrijven voortgangsgesprekken 
 
Vrij 12 februari   Rapporten mee 
 
Di 16 en wo 17 februari Online voortgangsgesprekken 1 t/m 7 
    Online eindadviesgesprekken groepen 8 
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Tussentest groep 6 
In november is de Tussentest afgenomen in de groepen 6. 
De ouders/verzorgers van de leerlingen van de groepen 6 ontvangen het 
Leerlingprofiel van de resultaten van de Tussentest tegelijkertijd met het 
rapport op vrijdag 12 februari. 
Bij het Leerlingprofiel zit een begeleidende brief en een uitleg over de diverse 
onderdelen. 
 
Heeft u na ontvangst van het Leerlingprofiel vragen, dan kunt u op donderdag 
18 februari een (telefonische/online) afspraak maken met de betrokken intern 
begeleider van de groep van uw kind, om uw vraag te bespreken. In de brief die u ontvangt bij het 
Leerlingprofiel staat hoe en wanneer u dit kunt aangeven. 
 
 
 
Een tip van een ouder:  

 

Podiumkids Thuis is hét nieuwe online platform waar alle 
mooie, spannende, ontroerende, avontuurlijke, muzikale en 
te gekke familievoorstellingen te zien zijn. Gewoon thuis, 

vanaf je eigen bank!     https://www.podiumkids.nl/thuis/?utm_medium=email 
 
 
Namens ons allen wens ik u een goed weekend. Blijf gezond en houd vol! 
 
Vriendelijke groet, 
Nanda Klaassen 
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