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Beste ouders/verzorgers,  
 
Nogmaals alle goeds voor het nieuwe jaar. Een jaar geleden kwamen we voorzichtig aan, 
met alle beperkingen, terug uit een lockdown. En nu zijn we zo anders gestart. Met een 

Nieuwjaarsinloop waarin we velen van u mochten ontmoeten.  
 
Omdat de volledige jaarkalender vanwege de wissel van Social 
Schools naar PARRO nog niet is ingevuld hierboven de kalender tot 
en met de voorjaarsvakantie. Iedere week maken we die actueel. 
Dus voor het juiste overzicht graag een ieders aandacht daarvoor.  

 
U ziet daar ook de start van de afname CITO-toetsen vanaf 
groep 3 staan. Collega’s hebben u wellicht al geïnformeerd 
dat het belangrijk is dat kinderen geen andere afspraken 
buiten school hebben tijdens die afnamemomenten. Denk 
daarbij aan bijvoorbeeld huisarts of tandarts.  
Als het dringend is dan gaat dan natuurlijk voor maar in alle 
andere gevallen graag buiten schooltijd.  
 

2023  
Vrij 13 jan.    Middag: schaatsen groep 5 t/m 8 
 
Ma 16 jan.  Groep 3 t/m 8 start afname CITO toetsen 
 
Vrij 20 jan. Idem 
Vrij 27 jan.  Idem  
Vrij 3 feb.  Idem  
 
Di 7 feb. Margedag – alle leerlingen zijn vrij 
Vrij 10 feb.  Laatste keer schaatsen groep 5 t/m 8 
 
Ma 13 feb.  Inschrijven Middengesprekken 1 t/m 7 (en adviesgesprekken 8) via PARRO v.a. 19.00 uur 
Vrij 17 feb.  Rapporten mee groepen 2 t/m 8 
  Sluiten inschrijven Middengesprekken 1 t/m 7 ( en adviesgesprekken 8) om 17.00 uur 
 
Di 21 feb.  Middengesprekken 1 t/m 7 en Adviesgesprekken 8  
Wo 22 feb. Middengesprekken 1 t/m 7 en Adviesgesprekken 8  
 
Vrij 24 feb.  1 t/m 4 om 12.00 uur en 5 t/m 8 om 15.00 uur start Voorjaarsvakantie 
Ma 6 mrt. Eerste schooldag na de Voorjaarsvakantie 
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NB. Mocht u twijfelen? Overleg dan alstublieft met de leerkracht. En: als kinderen ziek zijn 
dan is het vanzelfsprekend dat de toetsen op een ander moment ingehaald worden.  

 
Toetsresultaten: 
Toetsresultaten zijn vooral belangrijk voor de leerkrachten. Aan de hand van 
de uitslagen kunnen zij constateren of de ingeslagen (leer-)weg de juiste is. 
En wat de volgende stap is.  

 
 

Overblijf:  
We zijn gestart met het zelf organiseren van de Overblijf. Dat is nog 
even wennen. Het eten met de kinderen waren veel collega’s al 
gewend maar het pleinwacht lopen tussen de middag geeft ons 

uitdagingen         
 
Zoals u weet hebben we eerder besloten om dit voor nu zelf te 

doen. Zolang als nodig is op weg naar alternatieven. We houden u hier natuurlijk van op de 
hoogte.  
 

Meerdere ouders vroegen naar het rekeningnummer voor de Overblijf. Er is 
een nieuw rekeningnummer aangevraagd maar dat is nog niet rond. Zodra dat 
wel zo is krijgt u een betaallink via PARRO toegestuurd met de betreffende 
gegevens.  

Dank voor uw geduld! 
 
 
Woensdagavond 11 januari jl. kwam de Medezeggenschapsraad bij elkaar. Een verslag van 
dat overleg volgt later deze maand. Het verslag van december 2022 heeft u nog tegoed: 
 
 
 

 
 
 

7 december j.l. is de Medezeggenschapsraad (MR) weer bijeengeweest. 
 

Tijdens deze vergadering hebben we een eerste blik geworpen op de stand van de 
ouderbijdrage. 

Er is al een aardig deel ontvangen, ongeveer 80%, echter mist er nog wel wat. Met name bij 
de bovenbouw, daar is er nog 22% niet ontvangen. 

In Parro kan je eenvoudig zien of er betaald is, bij de chat is er een gesprek met "schoolkassa" 
waarin aangegeven is wat betaald is, heb je dit gesprek niet dan is de kans aanwezig dat de 

betaling nog niet heeft plaats gevonden, bij twijfel is Esther van der Werff altijd bereid om dit 
na te kijken (esther.vanderwerff@twijs.nl). 

 
Uiteraard spraken we deze keer ook over de TSO, de meeste zal het niet ontgaan zijn dat we 

de samenwerking met Sportfever per 1 januari hebben opgezegd. 
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We hebben het gehad over de vervolgstappen en hoe we het extra werk in combinatie met 
het recht op pauze op een duurzame manier kunnen regelen voor alle partijen. 

 
Als laatste zijn we aan het onderzoeken hoe we weer een stapje op de duurzaamheidsladder 
kunnen nemen, als school verbruik je veel papier door alle tekeningen, opdrachten en andere 

creaties. Het evenwicht tussen betaalbaarheid en duurzaamheid is lastig maar belangrijke 
om in de gaten te houden, je kan geld immers maar 1 keer uitgeven. 

 
De volgende vergadering is op woensdag 11 januari. Zijn er vragen of onderwerpen die u 
graag op de agenda zou willen hebben, spreek ons dan gerust aan of stuur een mail naar 

mr.kes@twijs.nl 
 

 
De Kerstvieringen lijken al zo lang geleden. In de aanloop daar naar toe 

hebben meerdere klassen mooie kerstkaarten gemaakt en verstuurd naar 

mensen die daar heel blij mee waren. Hieronder een bedankje van uitbureau 

Hogewey:.  

Beste Nanda, 
 

Via u wil ik alle leerlingen bedanken die voor onze bewoners van Stichting Vivium, locatie Hogewey en 
Oversingel, prachtige en leuke kerstkaarten / nieuwjaarskaarten hebben toegezonden. 

De bewoners hebben dit zeer op prijs gesteld en gewaardeerd. 
Ook u en uw leerlingen wensen wij het allerbeste voor het komende jaar. 

 
Nogmaals dank en 
vriendelijke groet, 

Jopie Baijings 
namens het uitbureau Hogewey 

 
 

Namens ons allen wens ik u en jullie voor later een goed weekend toe en tot de volgende 
Weekbrief! 
 
Met vriendelijke groet, 
Nanda Klaassen 
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