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BELANGRIJKE DATA:

Gym
In de laatste nieuwsbrief voor
de vakantie stond er een
uitgebreid stuk in over gym. We
mogen nl weer naar binnen om
te gymmen. Niet iedereen had
afgelopen week gymkleding
mee. Willen jullie hier even
alert op zijn.
Het plan nu is om elke maandag
binnen te gymmen en op de
woensdagen bij goed weer
buiten. Mocht het op de
woensdag te koud zijn of
regenachtig gaan we alsnog
naar binnen. Dus misschien wel
goed om op de gymdagen altijd
kleding voor binnen mee te
nemen.

We kiezen ervoor om niet 2x
naar binnen te gaan omdat
we in de gymzaal na elke les
alle materialen moeten
desinfecteren. Dat kost veel
tijd en gaat van de lestijd af.
We willen graag veel bewegen
en dat kan buiten natuurlijk
ook prima!
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Nog even wat data op een
rijtje. We zitten nu middenin
de Cito-toetsen. Elke dag een
onderdeel zodat ze gefocust
en geconcentreerd kunnen
blijven. De Cito’s zijn vooral
bedoeld om te kijken waar de
leerlingen staan en waar we
verder kunnen in hun
ontwikkeling. Hebben
bepaalde onderdelen
misschien nog extra aandacht
nodig of beheersen ze het al.
Daarnaast kijkt Cito naar de
lange termijn geheugen.

Er wordt nu getoetst wat we
de eerste helft van het
nieuwe schooljaar aan hebben
gewerkt. Een mooi
meetmoment om te kijken
waar we ons programma
verder oppakken.
De Cito’s worden in maart
allemaal afgerond. Op 1 april
ontvangen de leerlingen van
groep 3 t/m 8 hun rapport. In
de week daarna worden de
gesprekken gepland. U krijgt
hiervan een uitnodiging via de
leerkachten.
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Inventarisatie thuiscomputers
Inmiddels is er een mail naar de
ouders/verzorgers van alle leerlingen
uitgegaan met onderstaande
informatie:
Wanneer er een van de volgende
situaties zich voordoet:
- de groep, waar uw kind in zit, thuis
moet werken tijdens ziekte van de
leerkracht.
- de groep in quarantaine moet.
- of uw kind ziek is en wel thuis het
onderwijs kan volgen.
Heeft u dan thuis geen device of
computer ter beschikking voor uw kind
of kinderen?
Dan komt u in aanmerking voor het
lenen van een device van de school.
Vergeet u dan niet te vermelden:
- de naam van uw kind
- welke groep
- en hoeveel devices u nodig heeft
(denk aan een quarantaine situatie)
Heeft u hier nog niet op gereageerd?
Wilt u dat dan, alstublieft, alsnog
doen?
Alvast bedankt voor uw medewerking!

Pagina 3 van 6

Nieuwsbrief van school

Dilemma’s 😉
Even een licht onderwerp voor aan
tafel.

Bedenk er zelf ook een paar!
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“Samen leren,
samen leven,
zelf kunnen!”
Obs De Rozebottel
Sportlaan 14
7958 SM
Telefoon:
0522-451511
E-mail:
directeur.rozebottel@
wolderwijs.nl

We zitten ook op het
web!
www.obsderozebottel.nl
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