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Bongerdnieuws
We gaan voorzichtig weer stappen maken. De eerste
stap is dat de kinderen weer naar school mogen.
Sommige ouders nemen een voorzichtige stap,
andere ouders vinden het een grote stap. Voor veel
kinderen is het geen stap, maar een vreugdesprong!
Zoals u in de brieven van vorige week hebt kunnen
lezen, nemen wij voorzichtige stappen. We zijn
gebonden aan maatregelen en protocollen. We
hebben geprobeerd om dit zo goed mogelijk vorm te
geven op de Bongerd. Dank u wel voor uw begrip en
meedenken.
Met elkaar hopen we dat we weer snel wat grotere
stappen kunnen nemen.

Voorlopige adviezen groepen 6 en 7
In maart zullen de leerkrachten de resultaten van de CITO afnames invullen op de po-vo
formulieren. Hier zullen geen voorlopige schooladviezen op gebaseerd worden. Deze adviezen en
gesprekken verplaatsen we naar het einde van het schooljaar waarbij we hopelijk een goede,
volwaardige en eerlijke CITO afname hebben waarbij we het daadwerkelijke potentieel van de
leerling zien. Naast de CITO toets afnames spelen ook werkhouding, inzet, taakaanpak,
concentratie, zelfredzaamheid, zelfstandigheid, discipline en de sociaal emotionele ontwikkeling
een belangrijke rol bij het bepalen van het voorlopige advies in groep 8.

Oudergesprekken
De kinderen zullen op donderdag 18 februari hun rapport mee naar huis krijgen. Het rapport is
gebaseerd op de cijfers tot de schoolsluiting. Halverwege maart worden de CITO toetsen
afgenomen. We hebben daarom besloten om de oudergesprekken te verplaatsen naar maandag
29 en woensdag 31 maart.

Schoolfruit en groenten
Deze week zullen de kinderen een tomaat, mandarijn en een appel krijgen. De groente- en
fruitdagen zijn dinsdag, donderdag en vrijdag.

Trefwoord
Het thema van deze week is: “Verdienen”.

Sociaal emotionele vorming
Iedere week staat een afspraak centraal, waar in iedere groep aandacht aan besteed wordt.
De afspraak van deze week is: “Wandelen in de gang, dat weten wij allang”.

Agenda
18 februari:
19 februari:
29 maart:
31 maart:

Rapport mee naar huis
Administratiedag, kinderen vrij
Oudergesprekken (middag en avond)
Oudergesprekken (middag)

Activiteit wijk Drievliet - ’t Zand
Speurtocht (in de sneeuw?)
Een speurtocht is een wandeltocht. De route is vaak met eenvoudige aanwijzingen, zoals lintjes
of pijlen uitgezet. Het de bedoeling om een stukje te wandelen van een uur en zo op een leuke
manier vragen te beantwoorden, raadsels op te lossen of activiteiten uit te voeren onderweg.
Kinderen maken kennis met een deel van de wijk.

Wanneer er sneeuw ligt kan het programma veranderen, we zullen dan sneeuwballengevecht
houden en/of een sneeuwpop maken.

Datum:

dinsdag 9 februari 2021

tijd:

14.30 - 15.30

locatie:

Obs de Botter

Leeftijd:

6 - 12 jaar

Meld je aan via inschrijven@facetridderkerk.nl
(naam, leeftijd, email en telefoonnummer vermelden)

