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Nieuwsbrief maart 2021
Agenda
maart
1
2+3
8
22
29
30

Zwemles, groep 5-6
Oud papier inzameling
VO-gesprekken, groep 8
Techniekochtend, groep 7-8
Studiedag, alle leerlingen vrij
Verkeersexamen, groep 7-8

april
1
2
5
6, 7, 8
6+7
7
8
19
21+22
23
26 t/m
7 mei

Witte Donderdag
Goede vrijdag, alle leerlingen vrij
2e Paasdag, alle leerlingen vrij
Oudergesprekken
Oud papier inzameling
Voetbaltoernooi, groep 7-8
Groei en Bloei dag
Studiedag, alle leerlingen vrij
Eindtoets, groep 8
Koningsspelen
Meivakantie

Van het team
Wat is het fijn dat de school weer open is. Het is fijn om de kinderen weer vrolijk met elkaar te zien
spelen, de kinderen te zien genieten van de kleinste dingen op school en
wij genieten hier uiteraard ook allemaal weer heel erg van.
Deze week is Edward Heinneman verder gegaan met de vergroening van
het schoolplein. Hij krijgt hierbij hulp van alle groepen. Samen zorgen we
ervoor dat alle perkjes voorzien worden van planten.
Op dit moment moeten alle opgelegde coronamaatregelen nog
gehandhaafd worden. Wij zullen daarom op 1 maart op dezelfde wijze
starten als we nu doen. De enige maatregel die we aanpassen zijn de
schooltijden. Vanaf 1 maart zijn alle kinderen weer vanaf 8.20 uur welkom
op school. De kinderen gaan dan direct via de eigen ingang naar de het
lokaal. Alle leerlingen zijn vanaf 1 maart weer om 14.15 uur vrij.
Denkt u eraan dat de studiedag van maandag 15 februari verplaatst is naar maandag 29 maart.
In de maand maart zullen we in alle groepen de toetsen van de cito afnemen. Deze toetsen geven
voor de leerkrachten een beeld van de groei die de kinderen het afgelopen half jaar hebben
doorgemaakt. Daarnaast geven ze ook een breed beeld van de onderdelen die kinderen, groepen
kinderen of een klas nog niet beheersen. Hieraan kunnen we dan vanaf april extra aandacht
besteden. De toetsen geven ons een beeld van de didactische ontwikkeling van uw kind. We willen
de uitslag van de toetsen meenemen in de oudergesprekken. Deze zullen daarom plaatsvinden in de
eerste week van april.
Voor nu wensen wij u allen een hele fijne voorjaarsvakantie.
Team Dr. Ariëns Daltonschool

Activiteiten die (mogelijk) niet doorgaan ivm de lockdown:
Zwemles, groep 5-6 op 1 maart en 29 maart, gaat definitief niet door
Techniekochtend groep 7-8, van 22 maart, gaat misschien niet door.
Papiercontainer
Op 2 en 3 maart staat de container weer bij de school! Doet iedereen weer mee? Bedankt namens de
kinderen.
Oudergesprekken, groep 7-8
Maandagavond 8 maart vinden de oudergesprekken met groep 8 plaats. In deze gesprekken geven
we het definitieve advies voor het voortgezet onderwijs. Ouders krijgen bericht over hoe we deze
gesprekken gaan voeren. Hiervoor wachten we op de komende persconferentie.
Techniekochtend, groep 7-8
De kinderen van groep 7 en 8 hebben maandagochtend 22 maart een techniekochtend. Als de
maatregelen het toelaten zal deze activiteit doorgaan.
Deze wordt verzorgd door BTO Berkelstreek in Borculo. We gaan op de fiets. We vertrekken om 8.30
uur bij school.
Studiedag
Op maandag 29 maart is er een studiedag gepland. Alle leerlingen zijn deze dag vrij. Op de studiedag
zullen we ons bezighouden met de volgende onderdelen:
- het evalueren van ons onderwijs, aan de hand van de trendanalyse, die gemaakt is n.a.v. de citotoetsen.
- het maken van de groepsplannen voor de komende periode.
- Mijn Rapportfolio
Vanuit de MR
Op vrijdag 12 februari heeft u namens de MR twee brieven ontvangen. De brieven gingen over de
voortgang van het fusietraject en de zoektocht naar een nieuw MR-lid. In de brief over de zoektocht
naar een nieuw MR-lid ontbrak de sluitingstermijn van de procedure. Deze is vastgesteld op 1 maart.
Wij heten van harte welkom…………
Sam zij start in maart in groep 1A op onze school.
We wensen haar veel plezier op de Dr. Ariëns Daltonschool.
Jarigen in maart
03
07
08
11

Sam
Demi
Kaat
Britt

gr. 1A
gr. 6
gr. 4
gr. 8

17
17
22
26

Puck
Jasmijn
Kyan
Boris

gr. 3
gr. 6
gr. 3
gr. 3

Allemaal een ontzettend fijne verjaardag toegewenst !
Aanmelden nieuwe leerlingen
Wanneer uw zoon of dochter dit schooljaar of komend schooljaar (2021-2022) 4
jaar wordt en dus naar school kan en mag, vragen wij u uw kind aan te melden (ook
broertjes en zusjes). Hiervoor kunt u een afspraak maken per mail: bij Marleen
Bartelds: m.bartelds@keender.nl of te bellen met de school (0545 – 295 550)

Wellicht kunt u deze informatie ook melden bij buren/ kennissen en familie die van plan zijn hun
zoon of dochter bij ons aan te melden of op zoek zijn naar een leuke en goede school. Nieuwe ouders
mogen altijd contact met ons opnemen voor een kennismaking.
I.v.m. corona zal er dit jaar geen open dag plaats vinden, maar alleen individuele rondleidingen.
De afgelopen week hebben we al een 6-tal ouders na schooltijd een rondleiding gegeven. Ook voor
na de vakantie hebben we nog enkele rondleidingen in de planning staan.

