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AGENDA

VERJAARDAGEN

MAART 2021
Vanaf 8 maart Rapportgesprekken
24 maart

Studiedag - kinderen zijn vrij

22 maart

Damin

31 maart

Paasontbijt op school

2 april
4 april
8 april
9 april
11 april

Philine
Mike
juf Irma
Mellina
Hein

APRIL 2021
2 april

Goede Vrijdag - kinderen zijn vrij

4 april

Tweede Paasdag - kinderen zijn vrij

16 april

Sportdag

IPC
Na de periode van thuis online lesgeven, hebben we op school ons IPC project
Gameverhalen weer opgepakt. De kinderen hebben kennis gemaakt met coderen en zelf een
code ontworpen die een ander moest ontcijferen. Dat lukte heel erg goed! We zullen de
aankomende weken meer leren over de basis van programmeren en hoe je een robot kunt
aansturen.
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CITO
De afgelopen weken zijn we druk bezig geweest met de afname van de CITO toetsen. Alle
kinderen hebben Rekenen, Spelling, Begrijpend Lezen en AVI Lezen gedaan en een aantal
van hen ook Werkwoordspelling. De resultaten hiervan zijn inmiddels in het rapport
verwerkt en zullen tijdens het rapportgesprek met u besproken worden. De kinderen
hebben ontzettend hard gewerkt, we zijn heel trots op hen!

Berichtje van juf Irma
Camille is alweer 2 maanden. Wat gaat de tijd snel en wat groeit ze hard.
Enzo is helemaal dol op zijn zusje. Eerst vond hij het lastig en was hij jaloers, maar nu houdt
hij haar graag vast en is hij een trotse broer.
Ik ben zo druk geweest met Enzo die niet naar de opvang kon en met Camille. En nog steeds
is het druk, maar ook veel genieten. Ik hoop gauw een keer langs te komen op school met
Camille. Want ik mis de kinderen op school. En natuurlijk de juffen ook.
Liefs juf Irma

Met hartelijke groeten van het team van Het Open Venster
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