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TERUGBLIK
Wat zijn we ontzettend trots op hoe het gaat op school:
alle kinderen houden zich goed aan de maatregelen. Er
heerst een fijne sfeer op school, daar besteden we ook
veel tijd aan, zowel binnen als buiten.

Deze week zijn we ook gestart met het afnemen van de
Cito-toetsen. Deze toetsen geven ons informatie over
hoe we het onderwijs voor iedere leerling passend vorm
te kunnen geven. Daarnaast is Agnes ook gestart met
extra ondersteuning van leerlingen op het gebied van
rekenen, lezen en taal/spelling. Dit is mede mogelijk

doordat we hiervoor een extra subsidie hebben
aangevraagd en toegekend hebben gekregen.

Studiedag woensdag 17 maart

Deze (geplande) studiedag gaat door, dus alle
leerlingen zijn die dag vrij. Dat valt ook samen met de
dag dat de school fungeert als stemlokaal.

MijnSchoolInfo wordt vervangen door Social
Schools

Het communicatiesysteem MijnSchoolInfo stopt per 1
april met het aanbieden van hun diensten. Daarom
heeft Delta Scholengroep ervoor gekozen om verder te
gaan met Social Schools. Eind volgende week zult u
hiervoor de inloggegevens ontvangen en bijbehorende
uitleg ontvangen. Wij willen u vragen daar dan direct
een account voor aan te maken, anders mist u
informatie vanaf 1 april. Tot die tijd gebruiken we
MijnSchoolInfo.

NIEUWS UIT HET TEAM
Toetsen en oudergesprekken

De komende weken zullen wij de M-toetsen van Cito
afnemen bij de leerlingen van groep 3 t/m 8. Op 1 april
krijgen de kinderen het rapport mee naar huis en
daaraan voorafgaand worden de oudergesprekken
gepland, in de periode van 22 t/m 31 maart. Deze zullen
via Teams plaats vinden. U kunt zich hiervoor
inschrijven vanaf vrijdag 12 maart om 18.00 uur via
MijnSchoolInfo (dit zal dus de laatste keer zijn dat we
dat via MijnSchoolInfo doen).

De leerlingen van groep 8 hebben eind februari de
adviesgesprekken gehad, dus voor deze groep staan geen
gesprekken gepland. Mocht u hier toch behoefte aan
hebben, neem dan even contact op met Marc.

Studenten

Afscheid

Tijdens de 'lockdown' hebben we afscheid genomen van
een aantal studenten: Tijmen in groep 1/2 en Kim in
groep 3 en Jelle in groep 7 en 8. Pieter (gr. 4) had al
eerder afscheid genomen. Wij hebben hen bedankt voor
hun inzet!

Welkom

Er zijn gelukkig de afgelopen weken ook weer een aantal
studenten gestart: Jantien in groep 1/2, Babs in groep 4,
Kim in groep 5 en Sjoerd (LiO-er) in groep 7. Welkom,
we wensen jullie een fijne tijd op de St. Willibrordus!

Week van de Lentekriebels

In de week van 15 maart wordt er landelijk aandacht
aan de 'Week van de Lentekriebels' besteed. Wij doen
hieraan mee, maar gaan hier een langere periode mee

aan de slag vanuit de werkgroep 'identiteit'. Het gaat
dan ook over wie ben je, wat maakt jouw uniek,
verander je steeds, etc.

Dit jaar is het thema 'genderdiversiteit'. Daar hebben wij
al eerder aandacht aan besteed op school en vinden we
belangrijk. Hedwig zit in de klankbordgroep voor de
gemeente Oost-Gelre en Winterswijk, samen willen zij
(wij!) 'Regenboog-gemeentes' zijn.

VAKANTIEROOSTERS
Onderstaand een reminder wat betreft de vakanties en
vrije dagen in het huidige schooljaar (2020-2021):

Studiedag: 17 maart
Goede Vrijdag: 2 april
2e paasdag: 5 april
Meivakantie: 24 mei t/m 9 mei
Hemelvaart: 13 en 14 mei
2e Pinksterdag: 24 mei
Studiedag: 25 mei
Groep 1-4 vrij (kamp gr. 8): 17 en 18 juni

Vrijdagmiddag: 16 juli
Zomervakantie: 17 juli t/m 29 augustus

Vakantierooster 2021-2022

Voor in de agenda alvast het vakantierooster voor komend
schooljaar. De data voor de drie studiedagen en de twee
extra vrije dagen voor de onderbouw moeten nog worden
bepaald.

Herfstvakantie: 16 t/m 24 oktober
Vrijdag 24 december: de hele dag vrij
Kerstvakantie: 25 dec t/m 9 jan
Voorjaarsvakantie: 26 feb t/m 6 mrt
Goede vrijdag: 15 april
2e paasdag: 18 april
Meivakantie: 23 apr t/m 8 mei
Hemelvaart: 26 en 27 mei
2e Pinksterdag: 6 juni
Vrijdagmiddag: 8 juli
Zomervakantie: 10 juli t/m 21 augustus

NIEUWS UIT OR/MR/OKBG
Ouderraad

De ouderraad is in januari bijeen geweest, met onder
andere de komende feesten op de agenda. Belangrijk
uitgangspunt blijft: voor de kinderen proberen zoveel
mogelijk door te laten gaan. Verder is o.a. de verdeling
van taken besproken. Op 19 april is de volgende
vergadering gepland.

Medezeggenschapsraad

De MR vergadert maandag 22 maart. Tijdens de vorige
vergadering is onder andere de begroting voor het
nieuwe kalenderjaar vastgesteld en er is op
verschillende momenten contact geweest rondom de
Corona-maatregelen en het vakantierooster. De MRleden zullen binnenkort ook een MR-cursus gaan
volgen, georganiseerd vanuit Delta Scholengroep. Ook
hebben ze onlangs een 'MR-scan' ingevuld en gaan we
de actiepunten hieruit verwerken in de
structuur/vergaderplanning.

Ouderklankbordgroep

De ouderklankbordgroep vergadert deze maand op
donderdagavond 18 maart om 20.00 uur.

WIJ FELICITEREN DE JARIGEN IN
MAART
2 mrt - Ruben Klein Gunnewiek- groep 6
4 mrt - Mohamad Mousa - groep 6
9 mrt - Dani Wopereis - groep 5
9 mrt - Finn Zeelmaekers -groep 5
14 mrt - Mila Scharenborg - groep 6
19 mrt - Walt Hofman - groep 5
19 mrt - Pim Pape - groep 7

Een feestje met jullie...

De volgende nieuwsbrief zal eind maart verschijnen.

Hieronder vindt u de link naar de vorige nieuwsbrief:
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