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9 maart 2021

Ouderraadsvergadering online
EN do 18 mrt IEP-normeringstoets voor groep 8
Kunstgebouw: online voorstelling voor groep 3-4
Nationale Daltondag
Teamvergadering 14.45 uur
Kunstgebouw: gastles voor groep 5-6
Schoolfotograaf
Teamvergadering 14.45 uur
Studiemiddag: digitale geletterdheid
Lentefeest en leerkrachten verjaardag
t/m ma 5 apr: Paasvakantie

Schoolfruit

Het volgende schoolfruit krijgen we voor week 11 aangeleverd:
dinsdag:
pastinaak
woensdag: meloen
donderdag: peer
Lust uw kind bovengenoemd fruit niet geef dan zelf fruit mee naar school

Corona-maatregelen

Thuisblijven of naar school? Voor sommigen is er nog onduidelijkheid over wanneer
kinderen moeten thuisblijven en hoe lang. Ook bij verkoudheidsklachten (loopneus,
neusverkoudheid, snot, niezen, kuchen, hoesten en/of keelpijn) moeten kinderen
thuisblijven.
De ‘Beslisboom 0 t/m groep 8’ in de bijlage bij deze mail geeft u meer duidelijkheid.
HERINNERING - Ouderbijdrage, schoolreis en werkweek

Herinnering ……
Er zijn nog veel ouders die de ouderbijdrage, schoolreis en/of werkweek moeten betalen.
Om onze activiteiten te ondersteunen willen wij u vragen om een jaarlijkse vrijwillige
ouderbijdrage. Deze bijdrage wordt gebruikt voor o.a. het sinterklaasfeest, kerstfeest,
lentefeest, musical, schoolontbijt, Ka-baaldag, enz.
De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt dit jaar weer €20,00 per kind.
U kunt uw bijdrage storten op:
rekeningnummer NL 13 RABO 036.18.11.179
t.n.v. Stichting Schoolfonds OBDS Het Talent
onder vermelding van de naam van uw kind/ kinderen.
Ook verzoeken wij u om de vrijwillige bijdrage voor de schoolreis €27,50 of voor de werkweek
€97,50 graag voor 1 april op bovengenoemde rekening te storten.

Kunstgebouw

De lessen van Kunstgebouw voor groep 5-6 gaan door. Op maandagochtend 22 maart
komt er een gastdocent die een les “gutsen” gaat geven. Ook zijn er lessen rond dit
project die de leerkracht zelf zal gaan geven.
De voorstelling voor groep 3-4 gaat i.v.m. de corona-maatregelen niet door. Wel zijn er
activiteiten/lessen die de leerkracht in de klas kan gaan doen.

Daltondag en Open huis

Door de corona-maatregelen kan het open huis niet doorgaan. Ouders van “nieuwe
leerlingen” kunnen we met de nodige aanpassingen inmiddels wel op school ontvangen
voor een kennismaking en rondleiding.

IEP Normeringstoets

Groep 8 doet dinsdag 16 mrt en donderdag 18 mrt mee met de IEP Normeringstoets.
IEP heeft ons verzocht aan deze toets mee te doen. De uitslagen van deze toets, die
door verschillende scholen wordt gemaakt, gaat IEP gebruiken om de normering van de
eindtoets in april vast te stellen.
Groep 8 krijgt hiermee de gelegenheid om uitgebreid kennis te maken en te oefenen
voor de eindtoets van april.

