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8 juli720
Stappenplan bij ziekte of quarantaine

In de bijlage treft u een stappenplan aan, over hoe we het (thuis)onderwijs door
willen laten gaan, indien er sprake is van groeps- of familiequarantaine, verkoudheidsklachten of als de leerkracht van uw kind ziek is.

Aanmelden broertjes en zusjes

Activiteiten
15 t/m 19 januari
definitieve adviezen groep 8
19 februari kinderen zijn
vanaf 12 uur vrijdag

Mocht u kinderen hebben tussen de twee en vier jaar oud die u ook naar de
Zevenhoeven wilt laten gaan, maar nog niet staan ingeschreven, vragen we u dat te
doen. U vindt het inschrijfformulier op onze website https://zevenhoeven.nl/wpcontent/uploads/Zevenhoeven-Digitaal-Inschrijfformulier.pdf

19 februari Inschrijving
oudergesprekken in Parro
Vanaf 16 uur

Methode toetsen

22 t/m 26 februari
voorjaarsvakantie

De aankomende periode nemen we de methodetoetsen af en maken een analyse om
te kijken hoe de kinderen de afgelopen weken, tijdens het thuisonderwijs de
aangeboden leerstof eigen hebben gemaakt. Op basis van de gegevens wordt er
gekeken op welke onderdelen uw zoon of dochter extra hulp of herhaling nodig
heeft.
CITO toetsen
De M-CITO toetsen stonden gepland in januari. Vanwege de lockdown zijn deze niet
afgenomen. Gezien de korte periode van ongeveer 6 weken tussen de M-Cito toets en
E-CITO toets, hebben wij besloten om de M-toets voor de groepen 3 t/m 7 op dit
moment niet af te nemen. We gaan de kinderen goed voorbereiden op de E-toets.
Deze wordt afgenomen in de periode van 17 mei t/m 11 juni.

1 maart schooldag
(geen studiedag)
8 t/m 19 maart
contactweek
18 maart MR vergadering

Rapport
Op 3 maart krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis. Inschrijven voor de
oudergesprekken kan vanaf a.s. vrijdag vanaf 16.00 uur via Parro. De oudergesprekken vinden plaats tussen 8 en 19 maart.

Bericht van Team Sportservice
We bieden 14 gratis buitenactiviteiten voor groep 3 t/m 8 aan en hebben 5 sportieve
speurtochten uitgezet voor het hele gezin, zie bijlage. Uiteraard houden wij hierbij
rekening met de corona maatregelen.

Bericht van de Bibliotheek
Gratis inschrijving en verrassing voor nieuwe leden van 0 t/m 12 jaar.
Maak je kind nu lid van de bibliotheek en je krijgt een mini-prentenboekje Coco kan
het, een Coco-knuffeltje of een geheimschriftdagboekje cadeau.
Extra leuk: Je betaalt tijdens deze actieperiode geen inschrijfgeld, dus dat scheelt ook
nog eens 4 euro! Is je kind nog geen lid en wil je toch kinderboeken lenen voor thuis?
Zolang de bibliotheek gesloten is kan dat zo:
Vul het aanmeldformulier in op onze website.
Zie: https://www.bibliotheekijmondnoord.nl/word-lid-van-de-bibliotheek.html.
Let op: De actie loopt zolang de bibliotheek vanwege de lockdown gesloten is.

1

