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Niet vergeten
9 en 11 februari Adviesgesprekken groep 8.
Carnaval op school in eigen groep en lokaal.
15 t/m 19 februari voorjaarsvakantie.
2 maart OR vergadering.
3 maart Kinderraad 4, onder voorbehoud.
9 maart, start Cito toetsen
17 maart Dassenbur(i)cht 7.

Vanuit de directie:
Start op 8 februari:
Wat een feest om eindelijk weer al die kinderstemmen te horen. Het was een zeer aparte ochtend afgelopen
maandag, We hebben zelfs getwijfeld of we wel open moesten gaan vanwege code rood, maar achteraf zijn we
heel blij. Kinderen waren er echt aan toe om weer naar school te gaan.
Met de nodige aanpassingen gaat het prima. Iedereen houdt zich goed aan de afspraken. Kinderen genieten van
de speciale gymlessen die juf Celine buiten in de sneeuw geeft. Echt een feest om te zien.
Ook de sleeën in de pauze maken het winterplaatje compleet. Een echte sleewedstrijd bij de kleuters, waarbij
de juffen Michelle en Jill op de slee zaten, werd door de groep van juf Jill gewonnen. Een enkele pientere kleuter
zag daarbij mogelijk het verband met het gewicht van beide juffen! Knap hoor.

Nog een paar dagen genieten, dan zal er wel een einde komen aan deze winterperiode.
Na vrijdag sluiten we de deuren weer voor een weekje. Na de carnavalsvakantie gaan we volop toewerken naar
de toets rondes en het rapport.

Cito toetsen
Zoals al eerder gecommuniceerd gaan we vanaf 9 maart starten met de jaarlijkse Cito toetsen. Kinderen zijn dan
weer voldoende gewend en het is voor iedereen spannend om te zien hoe ze ervoor staan. Wat heeft het
thuisonderwijs voor effect gehad. Zo gaan we de toets resultaten ook lezen: wat heeft een kind geleerd, hoe is
de ontwikkeling en wat kunnen we verder inzetten voor het vervolg.
De toetsen worden vanaf groep 3 afgenomen. Ze vormen wel input voor het rapport dat op donderdag 1 april
(echt geen grap) mee naar huis gaat. De rapporten gaan mee vanaf groep 2. Voor groep 1 en 2 gaan ook de
plakboeken mee.
De rapportgesprekken zijn voor alle kinderen, ook van groep 1, in de week van 5 april, via Teams.

Adviezen groep 8
De kinderen van groep 8 krijgen allemaal deze week hun definitieve schooladvies. We hebben bij het maken van
de adviezen rekening gehouden met de moeilijke periode waarin deze kinderen hebben gezeten, zowel in groep
7 als nu in groep 8. Er gaat ook een eindtoets komen in april, die hopelijk bevestigt wat wij denken dat de
kinderen kunnen. Met het advies gaan ze zich aanmelden bij de school van hun keuze. Helaas hebben ze alleen
digitaal kennis kunnen maken met de scholen voor VO.
Het is echt een rare tijd voor iedereen, die we niet snel zullen vergeten.

Einde arbeidsovereenkomst:
Er zijn vast nog veel ouders die juf Bertine kennen, de kleuterjuf in het bekende hoeklokaal van onze school. En
veel ouders zullen goede herinneringen aan de kleuterperiode van hun kind(eren) bij haar hebben.
Bertine is, door omstandigheden, een hele poos niet op school geweest en vanaf 1 februari 2021 is ze niet meer
werkzaam op onze school en bij ons bestuur.
Bertine is volop gaan genieten van haar kleinkinderen en van allerlei nieuwe dingen die op haar pad gekomen
zijn.
Wij wensen haar veel succes voor de toekomst en willen haar hartelijk danken voor alles wat ze voor De
Dassenburcht gedaan heeft.

Carnaval
Ondanks dat de carnavalsviering niet op de gebruikelijke manier door kan gaan op school, zullen we er
vrijdagochtend wel een gezellige ochtend van maken voor alle kinderen.
Weliswaar iedere groep in het eigen lokaal met de eigen leerkracht maar de kinderen mogen verkleed,
geschminkt, met gekke haren, of met binnenste buiten kleding op school komen.
Uiteraard hoort hier iets lekkers om te eten en te drinken bij. Wilt u uw kind vrijdag een beker meegeven naar
school zodat iedereen zijn eigen beker (coronaproof) bij kan laten vullen!

Wij blijven samen met school de leuke dingen die nog wel mogelijk zijn organiseren!

NIEUWS VANUIT HET
KINDERDAGVERBLIJF
Deze week mogen we de kinderen op het kinderdagverblijf allemaal weer
live begroeten. We hebben de kinderen gemist en zij zijn dan ook meer
dan welkom. Het zal dan ook voor de kinderen best weer even wennen
zijn.
Kijk eens wat ik kan?
Dat was het thema waar de kinderen die gebruik maakten
van de
noodopvang druk mee bezig waren. De kinderen van de Oranje guppen,
mochten het speelgoed uit de mand halen. Om het extra moeilijk te
makken waren er draden door de mand heen gespannen. Door de
draden erin te spannen, wordt de uitdaging vergroot om het speelgoed
eruit te pakken en daar heb je som ook je tweede hand voor nodig.

NIEUWS VANUIT DE BSO
Gelukkig mogen de kinderen deze week naar school, helaas moeten zij
nog wel even wachten voordat ze weer naar de BSO mogen komen. De
kinderen die van de noodopvang gebruiken maken uitgezonderd
natuurlijk. Het is dan ook erg stil op de groepen maar de pedagogisch
medewerkers van Willy de Walrus en alle andere BSO-groepen doen
enorm hun best om zoveel mogelijk leuke activiteiten te bedenken. Zo
zijn er sneeuwpoppen gemaakt de vogels verblijd met zelfgemaakte
vetbollen, een Frozen speurtocht gelopen, popcorn eten met een
filmpje kijken en natuurlijk ook gewoon lekker spelen op de groep en
buiten. De pedagogisch medewerkers vinden het dan ook ontzettend
jammer dat nog niet iedereen mag komen, maar ja voor ieders
gezondheid is dat nog toch beter voor iedereen. We kijken uit naar het
moment dat iedereen weer mag komen.

Hoera we zijn er weer!!

Het was maar een stille boel zonder de peuters. Gelukkig mocht ook ’t Kwetternest maandag
de deuren weer openen en daarom vieren we deze week feest!
Op donderdag 11 en vrijdag 12 mogen (moeten niet!!) de kinderen verkleed komen, dan gaan
we carnaval vieren. We zijn benieuwd naar alle piraten, prinsessen, clowntjes en andere
prachtig verklede peuters. Het wordt leuk!

Van 8 tot 12 februari is het vakantie.
Na de vakantie beginnen we met het thema “Muziek”. Een vrolijk, feestelijk
en muzikaal thema. Kinderen vinden muziek leuk en beleven er op verschillende
manieren plezier aan: muziek maken, dansen op muziek, zingen en
luisteren naar muziek. We gaan
experimenteren met verschillende
muziekinstrumenten en geluiden,
muziekinstrumentjes knutselen, veel zingen en
dansen en natuurlijk naar verhaaltjesluisteren.
Het wordt vast een hele vrolijke boel.

Verzoek
We hebben in de speelzaal een verjaardagskalender hangen met fotootjes van de
kinderen. Maar inmiddels hebben we van veel peuters geen foto meer bij de naam
hangen. Heeft u misschien een leuke foto op pasfotoformaat, die wij hiervoor
mogen gebruiken? Alvast bedankt.

Jarigen
Sterre en Bren zijn 3 jaar geworden
Evelynn wordt 3 jaar!
Kai en Rozj zijn 4 jaar geworden!
Allemaal gefeliciteerd! Kai en Rozj, heel veel plezier op de
basisschool. Fijn dat jullie bij ons waren.

David en Lieke komen bij ons spelen. Welkom! We gaan er een
gezellige speelzaal tijd van maken.
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