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Kalender: 
Agenda 
25 februari 

7e  Info 
8 maart 
Start CITO 

toetsen 

8 maart 
Opening Gespreksplanner 
Oudergesprekken 
gezinnen met meerdere 
kinderen 

9 maart 
Opening Gespreksplanner 
Oudergesprekken overige 
gezinnen 

10 maart 
Oversteekparcours 

groep 1-2 

12 maart 

Sluiting 
Gespreksplanner 

Groep 2 vrij 

15 maart 
Studiedag, alle 

kinderen zijn vrij 

16 maart 
Start Lentekriebels 

Start week van het 

Openbaar Onderwijs 

25 maart 
8e Info 

Rapporten gaan mee 

29 maart-1 april 
Oudergesprekken 

Groep 1 t/m 7 

29 maart 

Theoretisch 
Verkeersexamen  

 

 
 
 
 

 

Beste ouders, verzorgers, 

 

Na een periode van Lock down, zijn wij op 8 februari 

weer begonnen met onderwijs op school. 
Gelukkig voor iedereen, maar wel in een hele 

onzekere tijd, waarin verdriet en onzekerheid de 

boventoon blijven voeren. Ik hoop dat het virus u niet 
ernstig heeft geraakt en dat alles uiteindelijk goed 

gaat komen. 

 
Na een weekje werken met heel veel sneeuw en kou 

hadden wij een week om bij te komen, waarbij al het 

witte heel snel verdween en wij gelijk in de lente zijn 

aangekomen. Hopelijk kan de volgende periode een 
gewonere onderwijsperiode zijn. Is, denk ik, erg goed 

voor de kinderen, maar zeker ook voor u als ouder. 

 
Het continurooster hebben wij tijdelijk ingevoerd om 

de verkeersbewegingen binnen de school te beperken. 

Verder doen wij er alles aan om mogelijke 
verspreidingen tegen te gaan, zover dat voor ons 

mogelijk is. 

  

Ik wil u blijven bedanken, zeker namens het team, voor uw 
medewerking in het navolgen van de diverse Corona maatregelen. 

Het blijft jammer dat u niet zo maar naar binnen kunt lopen, maar 

via de Parro of via de mail kunt u ons altijd bereiken. 
De digitale deur staat altijd voor u open. Een persoonlijk gesprek 

kan ook, maar dan wel op afspraak. We werken graag met u samen 

en staan u zo goed mogelijk te woord. 

 
Met vriendelijk groet, 

 

Paul van den Berg 
 

  

 

 

INFO 



Mondkapjes 

Tot nader order zal deze verplichting blijven voor alle publieke ruimtes. Gelukkig wordt dit nu ook 
gedaan door alle gebruikers van het Voortouw. Ons verzoek aan alle externe bezoekers om dit 

ook te doen, wordt prachtig opgevolgd. Onze dank daarvoor! In de groepen hoeft dit niet, tenzij 

de betrokken leerkracht dit zelf prettiger vindt.  

 

Tegeltjes 
Het repareren van de tegeltjes is gelukkig helemaal afgerond en wij kunnen weer van 

alle pleinen gebruik maken, als ook onze eigen ingang weer gebruiken. 

 
Aanmelden broertjes en zusjes 

Wij zijn druk bezig met de formatie en groepsindelingen voor schooljaar 2021-2022.  

Wordt uw zoon of dochter 4 jaar in de periode van maart 2021 t/m juli 2022 dan is het voor ons 
prettig als de aanmelding gedaan is.  

U kunt een aanmeldformulier vragen bij de directie, email adres: 

p.van.den.berg@stichtingleersaam.nl. 

 
U ontvangt een bevestiging als de aanmelding administratief is verwerkt. 

 

Jarigen in Februari/Maart: 

24 Februari: Lano, groep 6 

26 Februari: Ali, groep 1-2B 

27 Februari: Juf Sanne 

2 Maart: Chris, groep 7 
3 Maart: Levi, groep 3-4 

8 Maart: Fien, groep 1-2B 

9 Maart: Yanieck, groep 8 

13 Maart: Yarah, groep 3-4 

16 Maart: Hidde, groep 1-2A 

17 Maart: Kim, groep 8 

19 Maart: Tijn, groep 7 

21 Maart: Juf Moenja 

21 Maart: Milosz, groep 6 

21 Maart: Ymke, groep 7 

24 Maart: Juf Suzanne 
24 Maart: Dawoed, groep 5 

28 Maart: Lucas, groep 1-2A 

30 Maart: Eloise, groep 3-4 

 

Alvast gefeliciteerd en een fijne dag! 

 

Welkom 
In de afgelopen maanden hebben wij de volgende nieuwe kinderen mogen verwelkomen: 

Jip Bregman, Jip van Laarhoven, Anna van der Laan, Nathan Spook in groep 1-2A 

Bram Buiks, Djewy van Mierlo, Enzo Vugts in groep 1-2B 

 
Allemaal een hele mooie tijd op De Toverlaars! 

 

 
Continurooster 

Het was even wennen, maar ondertussen loopt het continurooster al weer een paar weken. In de 

komende tijd zal de werkgroep bij elkaar gaan komen om te kijken naar hoe alles reilt en zeilt en 
vooral of er nog zaken zijn, die bekeken en aangepast zouden moeten worden.   

De werkgroep bestaat uit Juf Sanne, Meneer Johan, Juf Angela, Ingeborg Kannekens (ouder van 

Yinthe) , Cindy Koevoets (ouder van Jaylin en Levi) en Meneer Paul. Heeft u vragen dan kunt u 

die altijd sturen aan het mail-adres: p.van.den.berg@stichtingleersaam.nl. 
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Hoe? 

De werkgroep van De Toverlaars zal gaan samenwerken met een werkgroep vanuit de Keen om 
te komen tot een invoering voor de Brede School Het Voortouw. 

Hier zal nog een overlegschema voor gemaakt worden. Dit zullen wij zo snel mogelijk met u 

delen, opdat u ook uw inbreng kunt delen met de werkgroep.  

 
Doel? 

Mochten de voorstellen vanuit de werkgroep goed ontvangen worden door alle betrokkenen en 

vooral u, als ouder, dan willen graag starten met het continurooster aan het begin van het 
nieuwe schooljaar.  

Voor eventuele vragen kunt u altijd contact opnemen met de directie via bovenstaand 

emailadres.  
 

Rapporten en CITO toetsen 

De rapporten worden op 25 maart meegegeven met de kinderen. 

 
Bij de rapporten zult u geen uitdraai van de CITO toetsen vinden. Deze toetsen nemen wij 

formatief af, wat betekent dat voor ons de toetsen een indicatie geven waar de kinderen staan en 

waar eventuele hiaten zijn ontstaan door het thuisonderwijs en de Lock down. Eventuele verdere 
toelichting vindt tijdens het oudergesprek plaats. 

 

Oudergesprekken 
In de week van 29 maart zullen de oudergesprekken weer plaatsvinden. Vanwege de Lock down 

zijn de data verschoven naar deze week.  

De gesprekken zullen online plaatsvinden en u zult een Teams uitnodiging krijgen van de 

leerkracht van uw kind. Er kan ingelogd worden met het Teams account van uw kind. Bij 
gescheiden ouders zal er gevraagd worden naar een tweede mailadres van de ouder waar het 

kind dan niet is. Wilt u bij het inplannen van de afspraken rekening houden dat er wat tijd zit 

tussen de verschillende Teams gesprekken? 
 

De gespreksplanner zal opengesteld worden voor gezinnen met meerdere kinderen op maandag 8 

maart vanaf 08.00 uur en voor de overige gezinnen op dinsdag 9 maart vanaf 08.00 uur. De 
gespreksplanner zal gesloten worden op vrijdag 12 maart om 16.00 uur. 

 

Studiedagen 

Op maandag 15 maart is een studiedag gepland. Wilt u er rekening mee houden dat alle 
kinderen vrij zijn op die dag? 

 

Op dinsdag 6 april zal er een extra studiedag ingepland worden. Op deze dag zijn ook 
alle kinderen vrij. De kinderen hebben dan een korte paasvakantie van vrijdag 2 april 

t/m dinsdag 6 april! 

 
Gezonde voeding 

Door het continurooster blijven nu alle kinderen over. Wij zien wel dat er regelmatig ook veel 
snoep meegegeven wordt. Wij willen u verzoeken om vooral gezonde versnaperingen mee te 

geven. Als school staan wij achter een gezonde voeding voor alle kinderen, zeker in het kader 

van een goede algehele gezondheid en zeker in deze corona tijden. Een snoepje op z’n tijd is heel 
lekker, maar graag met mate! 

 

Namens het team, 
Meneer Paul 

 
p.van.den.berg@stichtingleersaam.nl 
076-5040287 
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