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Nieuwsflits 19 februari 2021 
 

Beste ouder(s) en verzorger(s), 

De voorbije twee weken hebben we weer genoten van het feit dat alle kinderen op school waren. De 
kinderen waren opvallend snel gewend om weer ‘gewoon’ naar school te gaan. We hebben 
uiteraard de voorgeschreven maatregelen ingezet om de kinderen en collega’s een veilige plek te 
geven. Aanstaande dinsdag gaan we horen of de maatregelen voortgezet moeten worden.. 

Met vriendelijke groet, 

Corné Egas 

Graag nog uw aandacht voor de volgende punten. 

1. Voorjaarsvakantie.  
Van D.V. 22 februari tot 26 februari is de voorjaarsvakantie. Het lijkt mooi weer te worden. 
We hopen dat we daar van kunnen genieten en ons weer kunnen opladen. Op 1 maart 
verwachten we de kinderen weer op school.  
In de week na de vakantie is er altijd luizencontrole. Maar ook dat kunnen we nog niet 
inplannen. We vragen of u thuis zelf uw kinderen wilt controleren. 
 

2. Wonderlijk gemaakt 
Na de voorjaarsvakantie gaan we weer starten met de lessenserie “Wonderlijk gemaakt’. Op 
de website van onze school (www.smdbbleskensgraaf.nl) onder de knop ‘school’ vindt u de 
handleidingen voor ouders per leerjaar. U kunt via deze handleidingen zien, wat er op school 
behandeld wordt en hebt daardoor de gelegenheid om het gesprek thuis verder te voeren. 

 

3. Studiedag 
Vandaag hebben we als team flink gewerkt aan ons nieuwe analyse systeem ‘Leeruniek’. 
Deze week en vorige week zijn er al aardig wat Cito-toetsen afgenomen, waarvan de 
resultaten verwerkt  worden Leeruniek. De analyse gebruiken we om de komende periode 
plannen te maken. De plannen dienen ertoe om de daar waar het nodig is de kinderen ‘bij te 
spijkeren’ of juist meer uitdaging te bieden.  

 

Allen een fijne vakantie toegewenst! 

 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.keurmeesters.nl%2Fimages%2Fdiversen%2Fnieuwsflits.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.keurmeesters.nl%2Findex.php%2F265-nieuwsflits-maart-2019&docid=8OZioXsnRqSuxM&tbnid=MdWlPQoeBiiZ3M%3A&vet=10ahUKEwjS3b2E0bTkAhURzqQKHdlaDrQQMwhFKAYwBg..i&w=505&h=160&hl=nl&bih=580&biw=1067&q=nieuwsflits&ved=0ahUKEwjS3b2E0bTkAhURzqQKHdlaDrQQMwhFKAYwBg&iact=mrc&uact=8
http://www.smdbbleskensgraaf.nl/
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