
 
 

18 februari 2020 

Geachte ouder(s) en/of verzorger(s) 
 

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief 12 van het schooljaar  
2020 - 2021 
 
 

De eerste weken zitten erop. 
We kunnen zeggen dat we ondanks de twee onverwachte 
gesloten dagen goed begonnen zijn. We zien dat de kinderen weer 
in het ritme komen en de sfeer is fijn in de school. Het is erg 
prettig om te zien dat u de nieuwsbrieven goed leest. Op het plein 
wordt zover wij kunnen waarnemen goed afstand gehouden en 
worden de routes gevolgd. Ook wordt er met zorgvuldigheid 
omgegaan met het wel/niet naar school brengen van de kinderen 
als er sprake is van de bekende klachten. Erg prettig, samen 
komen we het verst. 

 

Nieuwe leerlingen 
Wij willen met het oog op de groepenverdeling voor het volgende 
schooljaar graag weten of we nog kinderen mogen verwachten. 
Heeft u een nog niet schoolgaand kind wat binnenkort 4 jaar 
wordt? Dan horen we het graag. Het kennismaken => aanmelden 
=> inschrijven volgt dan eventueel later. Op deze manier krijgen 
we zicht op de eventuele aanmeldingen en komen we niet voor 
verrassingen te staan. 
 

Aangepaste planning 
We hebben door de sluiting van de school de kalender tot het 
einde van het schooljaar aangepast. Hieronder vindt u de 
belangrijkste onderwijs inhoudelijke aanpassingen tot de 
zomervakantie: 
- Toetsweken;  8 maart t/m 19 maart 
- Verwijsgesprekken groep 8; vanaf ma 8 maart 
- Portfolio mee naar huis; do 28 maart 
- portfoliogesprekken; 5 april t/m 16 april 
- Eindtoets groep 8; 13 en 14 april 
- Start Themaweken “Bijen” 17 mei t/m 4 juni 
- Toetsweken; 7 juni t/m 18 juni 
- Portfoliogesprekken; 21 juni t/m 2 juli 



 
 

 
We zullen binnenkort met de oudervereniging overleggen in 
welke mate de geplande activiteiten die we samen met de 
oudervereniging organiseren door kunnen gaan. We zullen ons in 
eerste instantie richten op het organiseren van de schoolreisjes en 
het schoolkamp. 
De geplande studiedagen waarop de kinderen vrij zijn blijven 
ongewijzigd. Alle geplande activiteiten van Scala worden online 
aangeboden tot de zomervakantie. 
 

Schooltijden 

Op vrijdag hebben we nu twee keer een workshop gehad 
waardoor de kinderen van groep 4 t/m 8 allemaal om 14:30uur 
vrij waren. De workshops zijn nu voorbij, de kinderen van groep 4 
t/m 8 gaan na de voorjaarsvakantie op vrijdagmiddag weer in 
gespreide tijden naar buiten. 

 
We wensen u en de kinderen een fijne vakantie! 
 

 

 
 
 
 
 

Ma 8 maart : verwijsgesprekken groep 8 

Ma 8 maart: afname citotoetsen  

Di 23 maart: Themaviering groep 4 

Do 28 maart: portfolio mee naar huis 

 

 


