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Beste ouders(s)/ verzorger(s),

Algemene mededelingen
Net als op andere scholen hebben we op dit moment veel coronabesmettingen. Hierdoor moeten
leerlingen en leerkrachten in quarantaine en dat houdt in dat ze niet op school mogen komen.
Zoals u weet is er een te kort aan leerkrachten en dat betekent dus dat er regelmatig groepen thuis
moeten blijven omdat er geen invalleerkrachten beschikbaar zijn. We proberen altijd eerst intern op
zoek te gaan naar mogelijkheden, maar helaas lukt dat niet altijd.
Dit vraagt van ouder(s)/ verzorger(s) van onze leerlingen ook veel flexibiliteit om de kinderen thuis
steeds weer op te vangen en de kinderen te helpen met het thuisonderwijs
We willen u hiervoor bedanken en hopen dat na de voorjaarsvakantie de besmettingen minder
worden zodat we het onderwijs aan de kinderen weer goed kunnen op pakken.

BSO en VSO op de Slotschool
Per 1 januari is er een BSO gestart op de Slotschool
in Sint Annaparochie. De BSO wordt gezamenlijk
georganiseerd met de IKC De Syl uit Oude Bildtzijl en
IKC De Noordster uit Nij Altoenae
De buitenschoolse opvang is beschikbaar op
maandag tot en met donderdag. Vanaf 14.00 uur (na
afloop van de basisschool) kunnen kinderen er
terecht.
De eindtijd van de opvang wordt afgesproken in
overleg met de ouders die van de opvang gebruik
maken.
Voor de ouder(s)/ verzorger(s) die morgens vroeg naar het werk moeten is er VSO (voorschoolse
opvang) Deze opvang is vanaf 7.00 uur geopend tot de kinderen naar school gaan
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Margriet Visser, directeur IKC De Slotschool
(deslotschool@cbo-nwf.nl / tel: 0518-402144)
Als het om praktische informatie gaat kunt u bellen met de pedagogisch medewerker BSO, Petra
Feenstra, telefoon: 0518-402144.
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Spannende tijden voor de leerlingen van groep 8
De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs.
Er breekt weer een spannende tijd aan voor de leerlingen en ouders
van groep 8. In dit jaar moet er een beslissing worden genomen over
de vervolgschool.
In februari, na de Cito-toetsen, volgt dan het definitieve advies. Dit
alles aan de hand van de Plaatsingswijzer waarin alle CITO-uitslagen
zijn opgenomen vanaf groep 6.
Ondertussen zijn al een aantal doe-middagen geweest. Helaas kwam
hierna weer een schoolsluiting en zijn meerdere van deze dagen niet
doorgegaan. We vernemen dat hier langzamerhand weer verandering in komt en dat de leerlingen
weer kunnen proefdraaien en de ouders informatiebijeenkomsten (veelal online) kunnen bijwonen.
Hierdoor kunnen zij de verschillende scholen leren kennen en zo een weloverwogen beslissing
nemen.
We wensen de ouders en leerkrachten goede gesprekken.

Nieuw lay-out rapport
Donderdag 18 februari krijgen de kinderen hun rapport mee. De lay-out van de
rapporten ziet er iets anders uit dan het vorige rapport. Dit komt omdat het
rapport digitaal wordt ingevuld in ons nieuwe leerlingensysteem Parnassys.
Het rapport wordt twee keer per jaar aan de leerlingen meegegeven.
Er is ook een nieuw voorwoord geschreven waarin duidelijk staat uitgelegd op
welke manier u het rapport kunt interpreteren. Hierover bent u ook via mijnschool
geïnformeerd.
Het doel van het rapport is dat de kinderen de leerontwikkeling aan ouder(s)/
verzorger(s) en familieleden kunnen laten zien. Ook krijgen de kinderen door het
rapport inzicht in hun eigen leerontwikkeling.
Tijdens de oudergesprekken zal het rapport van de kinderen besproken worden. Het rapport zegt
natuurlijk niet alles over de kinderen. De kinderen ontwikkelen ook vaardigheden op school die niet
te beschrijven zijn in een rapport. Deze vaardigheden bespreken we natuurlijk ook tijdens de
oudergesprekken.
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Studiedag team 18 februari.
Op vrijdag 18 februari heeft het team van de Noordster
samen met het team van de Slotschool een studiedag. Het
onderwerp waar we deze dag mee aan de slag gaan is: “Op
welke manier dragen we de visie van onze school uit. Wat is
daarbij een professionele houding en hoe kunnen de beide
teams elkaar versterken”.
We hopen op een goede studiedag.
De leerlingen zijn deze dag vrij.

Schoolkerkgezinsdienst op zondag 3 april
Zondag 3 april is er om 9.30 uur een schoolkerkgezinsdienst in de kerk
“Gideonkerk”.
De schoolkerkgezinsdienst wordt voorbereid met de leiding van de
kindernevendienst en een aantal leerkrachten van de school.
De opzet is dat alle groepen in de dienst een bijdrage zullen gaan
leveren. Het thema van de dienst is nog niet bekend.
Zet u alvast deze datum in de agenda. We hopen op een grote opkomst en een hele fijne dienst

Ouderbijdrage/ schoolreisje geld.
In december heeft u bericht gekregen dat het
schoolreisje geld en de ouderbijdrage geïnd gaat
worden.
Er zijn al veel ouder(s)/ verzorger(s) die het bedrag
hebben overgemaakt.
Mocht u dit nog niet gedaan hebben dan vragen we
u dit alsnog te doen. Graag voor 1 maart 2022.
Van de ouderbijdragen worden verschillende
activiteiten betaald zoals Sinterklaas, kerst koningspelen enz.
Mocht u vanwege uw financiële situatie niet in staat bent om het schoolreisje geld te betalen, kunt u
een aanvraag voor ondersteuning doen bij Stichting Leergeld Waadhoeke (www.kindpakket.nl)
Een nota hiervoor kunt u opvragen bij de administratie van school t.nicolay@cbo-nwf.nl
Mocht en er verder nog vragen zijn dan horen we dat graag.
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Verkeerscontrole bij school over veiligheid kinderen in de
auto.
De komende weken wordt er door Dhr. Broersma, wijkagent van Sint Annaparochie
controles gehouden bij school. Hij gaat daarbij letten op de veiligheid van kinderen in de
auto. (Kinderzitjes en autostoeltjes en degelijke)

Extra schoolreisje op 7 juni
Wegens corona hebben de leerlingen van groep 1 t/m 8 nog een
schoolreisje te goed.
We hebben besloten dat groep 1 t/m 8 op dinsdag 7 juni (de dag na
Pinksteren) nog een extra schoolreisje heeft.
Reserveer alvast de datum.
De bestemming van het schoolreisje blijft nog even geheim. Zodra
we zeker weten dat we hiernaartoe gaat wordt u hierover
geïnformeerd.

• Studiedag vrijdag 18 februari 2022
Op vrijdag 18 februari heeft het team een studiedag. De
leerlingen zijn vrij.
• Voorjaarsvakantie van 21 t/m 25 februari 2022
• Oudergesprekken van 28 februari t/m 4 maart 2022
• Inloopmiddag 10 maart om 13.45 uur
• Schoolkerkgezinsdienst om 9.30 uur in de Gideonkerk.

