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Activiteiten:  

Letterdiploma in groep 3:  

Had u het ook opgemerkt? Vrijdag 15 januari waren er wel erg veel huizen versierd. Dat waren de 

huizen van onze groep 3'ers! De afgelopen maanden hebben zij heel hard gewerkt om alle letters te 

leren. Deze vrijdag hadden ze alle letters geleerd, tijd voor een feestje dus! De juf kwam langs met 

confetti en een letterdiploma! De groep 3'ers waren er wel een beetje beduusd van. 

En de juffen? Zij vonden het super dat de huizen zo mooi versierd waren en vonden het vooral ook 
erg leuk om de kinderen weer "live" te zien!   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
The Masked Voorlees Vondriaan!! 
Al heel wat afleveringen van deze serie op 
Social Schools hebben de kinderen kunnen 
beluisteren. Wie oh wie zijn toch die 
gemaskerde voorlezers? Herken jij de stem 
van de juf? 
Deze week was de onthulling van alle 
Masked Voorlees Vondriaantjes! Kijk op 
Social Schools en zie welke juffen er achter 
de maskers zitten! 
 
 



 
 
Noodopvang: 
Op school werken, terwijl de school eigenlijk dicht is…. 
In de noodopvang en bij de opvang van kwetsbare kinderen is er erg hard gewerkt. Bijna elke dag 
waren er tussen de 40 en 50 kinderen op school. Super fijn, dat zij les konden krijgen van 
verschillende juffen. Zo kon de juf van de groep zelf vooral de kinderen thuis helpen. 
En wat hebben die kinderen het ook super goed gedaan! 
Volgende week mag iedereen weer naar school komen. We kunnen bijna niet wachten! 

 

We gaan weer naar school! 
Op 8 februari mogen we de deuren weer openen voor alle kinderen. 
Wat zijn we blij om jullie weer te zien! Het is echt heel gek om op school 
te werken als de meeste kinderen thuis zitten. 
Maar wat zijn we trots! Op jullie, omdat jullie het volgen van de lessen 
en het maken van je thuiswerk zo trouw hebben gedaan. Op alle juffen, 
die soms zelfs met twee schermen tegelijk aan het lesgeven waren en 
die al jullie vragen konden beantwoorden. En op de juffen die op school 
de noodopvang hebben geregeld en de kinderen steeds weer op tijd 
klaar hadden zitten voor de online lessen.  
Natuurlijk ook op alle papa’s en mama’s die jullie hebben geholpen, 
terwijl ze soms zelf ook moesten werken. Super hoor! Alles netjes 
bijgehouden, uitgelegd en gezorgd dat jullie weer op tijd online waren. 
We mogen allemaal trots zijn!  

 
Van de oudervereniging heeft het team een supergezellig feestpakketje 
gekregen. Dank je wel OV! 
 
Als jullie maandag op school komen, gaan we eerst bijkletsen. Hoe is het met 
iedereen? 
Dan zullen we flink moeten opruimen. Alle boeken en schriften weer in de klas 
op de juiste plaats. 
En dan starten we de lessen op school weer op. 
Als jullie een beetje gewend zijn, is het al zo weer vakantie. Ook wel heel gek 
hoor! 



We zullen alle ouders een brief sturen waarin we uitleggen hoe we de rapporten gaan maken, de cito 
toetsen toch nog af gaan nemen en later dan gepland toch de oudergesprekken willen gaan doen.  
 

Extra kleutergroep: 

Het aantal leerlingen in de onderbouw groeit flink. Daarom is er sinds de kerstvakantie een extra 
kleutergroep. Juf Manon is hier op de maandag, dinsdag en woensdag en juf Laura op donderdag en 
vrijdag. In deze extra groep zitten kinderen van groep 1. De nieuwe kleuters worden nu ingedeeld bij 
groep 1-2A of bij groep 1B. In beide groepen zitten nu 22 kinderen. En wat fijn, dat de kinderen van 
groep 1B volgende week echt in hun nieuwe lokaal kunnen starten! 
Omdat groep 1B in het lokaal zit waar voorheen de breed inzetbare leerkrachten werkten, hebben 
we van de aula een prachtig clusterplein gemaakt. Hier kunnen kinderen van alle groepen van het 
onderbouwcluster spelen en werken. Het plein is hier speciaal voor ingericht met 
ontwikkelingsmaterialen, hoekenwerk en een digibord.  

 

Schooltijden: 

De peiling voor de ouders en het team is besloten. Op dit moment wordt voor ons de rapportage 

opgemaakt. Deze rapportage zal door de werkgroep bekeken worden, zodat we weten welke 

vervolgstappen we kunnen nemen. De uitslag van de peiling nemen we hier in mee.  

Als er een voorgenomen besluit is, zal dit voorgelegd worden ter instemming aan de MR. 

Daarna kan het zijn, dat we nog even tijd nodig hebben om de organisatie rond te maken. Dit is 

afhankelijk van welk model het gaat worden.  

We hopen u in maart aan te kunnen geven welke schooltijden we vanaf het begin van het nieuwe 

schooljaar zullen hanteren.  

Carnaval:

 

Alaaf! Alaaf! Alaaf! 

*Hier een berichtje vanuit de carnavalscommissie! * 

Natuurlijk willen we carnaval niet ongemerkt voorbij laten gaan!  Hoe we dit carnavalsfeest precies 

gaan vieren is nog even een verrassing, maar we zijn er al volop mee bezig!   

(we moeten natuurlijk ook even afwachten wat er allemaal al mag en kan vanwege corona)  

Onze oud leerling en tevens jeugdprins Stijn van het Faantelaand en zijn jeugdprinses Senna vertellen 

jullie in deze link: https://we.tl/t-UvCYw4PwUb  wat er allemaal te vieren valt in het Faantelaand!  

 Het filmpje is ook te zien op www.de-cor.nl 

Hou social schools goed in de gaten!  

Groetjes de carnavalscommissie! 

 


