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Noodopvang
Heeft u volgende week noodopvang nodig? Meldt uw kind(eren) dan aan via Dini van der Stelt
dini.vanderstelt@destroming.eu Uw aanmelding van afgelopen week/weken betekent niet dat dit
automatisch doorloopt naar volgende week. Een afmelding ontvangen we ook graag via de mail.
Graag wijzen wij u er op dat noodopvang ècht nood is, waarbij we ons best doen om alle kinderen
voldoende aandacht te geven. We hopen dat u begrijpt dat het niet dezelfde situatie is als in de klas.
We proberen er zoveel mogelijk naar te streven dat de kinderen hun schoolwerk tijdens de
noodopvang maken, maar met de huidige aantallen kinderen bij de noodopvang is dat niet altijd
haalbaar.
Vrije dag 3 maart vervalt
In de schoolkalender stond woensdag 3 maart vermeld als een vrije dag voor alle leerlingen. Deze
studiedag voor de leerkrachten komt te vervallen en dit wordt een gewone schooldag.
Vrijdagmiddag schoolpleinactiviteiten
Vrijdagmiddag 5 februari van 15 uur tot 17 uur worden er weer activiteiten op ons schoolplein
georganiseerd door de sportfunctionarissen van de Gemeente Altena.
Cito-toetsen
Volgens de schoolagenda waren we deze week gestart met de afname van de Cito-toetsen. Door
Corona is dit verschoven naar een later moment. In het overleg met de Stroming (onze
bovenschoolse stichting) en op advies van Cito, volgen de kinderen eerst twee weken fysiek les
alvorens we starten met de afname van de toetsen. De verwachting is nu dat we deze toetsen in
maart afnemen. We informeren u hierover wanneer we starten met de Cito-toetsen.
Oudergesprekken
De oudergesprekken staan gepland in de week van 15 februari. Deze gaan digitaal door (via Google
Meet). Maandagmiddag 8 februari kunt u zich via Parro inschrijven voor deze gesprekken. We
bespreken dan de resultaten die uw kind tot op heden heeft behaald, het thuisonderwijs en het
welbevinden van uw kind. We hopen tegen die tijd ook meer informatie te hebben over het al dan
niet openen van de scholen en wat uw kind nodig heeft. Vrijdag 12 februari (12.00 uur) sluit de
mogelijkheid om aan te melden.
Nieuwbouw
Inmiddels staat de aanbesteding van onze tijdelijke huisvesting online. Eindelijk, mogen we wel
zeggen! Hoewel we zelf graag voortmaken, zijn we gebonden aan allerlei regels.
Zoals het er nu naar uitziet, volgt er eind maart een besluit welk bedrijf de tijdelijke huisvesting zal
regelen. Als alles volgens planning verloopt, vindt dit aan het einde van het huidige schooljaar plaats.
Zo kunnen we, met een slag om de arm, het nieuwe schooljaar beginnen in ons tijdelijk onderkomen.
Letterdiploma groep 3
Maandag is een spannende dag. Iedereen gaat op voor het letterdiploma. Dat wordt een feestje.

Aanmelden nieuwe leerlingen
Ouders kunnen een inschrijfformulier aanvragen per mail via Arina Groeneveld
arina.groeneveld@destroming.eu
Bezoek nieuwe leerlingen
Op woensdag 3 februari komen alle kleuters die in februari en maart 4 jaar worden met hun ouders
een bezoekje brengen in groep 1.

Blazersklas: oefenen bladzijde 9

Lied voor a.s. zondag:

Kernwaarde volgende week:

Opwekking 3: Koningskind

Netjes

https://www.youtube.com/watch?v=gGNwGeUdrmg
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