
 
 

 
 

 

Maandinfo februari 2021 

Wat een nare tijd hebben we achter de rug. Een tijd die hopelijk 8 februari voorbij is en de kinderen weer naar 

school kunnen. Hoe mooi zou het zijn als we op de verjaardag van meneer Jules Verne naar school kunnen! 

 

Aanstaande dinsdag horen we of de scholen weer open kunnen. Toch zou het mij niet verbazen als we dicht 

blijven tot de voorjaarsvakantie, maar daar denken we nog maar even niet aan! 

 

De studiedag van 1 februari gaat niet door. De kinderen die gebruik maken van de noodopvang kunnen gewoon 

naar school. 

 

De naschoolse activiteiten zijn ook uitgesteld en u krijgt bericht wanneer u in kunt schrijven. 

 

Op 17 februari stond de Open Dag gepland, maar die wordt ook verschoven naar een andere dag. 

 

Op donderdag 18 februari begint de voorjaarsvakantie om 14.00 uur. Vrijdag 19 februari staat een studiedag 

gepland voor het team. Als we nog niet open zijn, kunt u gebruik maken van de kinderopvang, maar dit moet u 

wel zelf aanvragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinsdag 2 maart gaan de rapporten mee en starten we de rapportgesprekken voor de groepen 1 t/m 7. Voor de 

groepen 1 en 2 zijn het voorgangsgesprekken en voor de groepen 3 t/m 7 zijn er rapportgesprekken. We willen 

dit zoveel mogelijk op school doen, vanaf groep 5 zijn de kinderen bij dit gesprek, maar als de leerkracht of u 

als ouder dit via Teams willen doen, wordt dit apart aangegeven. 

 

De definitieve adviezen voor groep 8 zijn op 8 en 10 februari. U krijgt hier apart bericht over. Groep 8 krijgt ook 

een rapport mee op 2 maart, maar er is dan geen gesprek meer. 

 

De cito toetsen voor de groepen 3 t/m 7 worden op een later moment afgenomen. We willen eerst de kinderen 

weer de tijd geven om op school te komen en te wennen. We gaan stof herhalen en eventueel methode 

toetsen afnemen in de tweede week. Het hangt dus af wanneer de scholen weer open gaan en wanneer we de 

toetsen afnemen. U krijgt later inzage in de citoscores en deze zullen dus niet in het rapport staan. 
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Jarigen in Februari 
               

02 Neylan  gr 1/2C 

02 Jazz  gr 3 

04 Mustafa  gr 1/2B  

04 Valentijn gr 4 

05 Milana  gr 3 

06 Jack  gr 3 

09 Delilah  gr 5 

11 Laïla  gr 1/2A 

11 Bram  gr 1/2C 

13 Megan  gr 1/2C 

16 Yusuf  gr 6 

19 Davi  gr 1/2A 

20 Oumayma gr 1/2B 

22 Elif  gr 5 

25 Aymen  gr 7 

27 Lynn  gr 8 

 

 

Tips (controleer altijd of activiteiten doorgaan) 

 

Wandeling van de maand: februari 

Rondje Uilevanger bij Schaapskooi in Bergen 

Het Noordhollands Duinreservaat is een uniek natuurgebied en stiltegebied. De 

duinen beschermen het achterland tegen de zee, maar spelen ook een belangrijke rol 

bij de waterwinning. Van oudsher gebruikten kustbewoners het duinterrein en het 

bos om in hun levensonderhoud te voorzien. Bomen, takken, zand, heide en nog veel 

meer konden zij gebruiken. Dit gebruik in het verleden heeft mede invloed gehad op 

de verscheidenheid van planten in het gebied. Op verschillende plaatsen komen nog 

oude bouwlandjes voor. 

Rondje Uijlenvanger (voormalige route 3) is gemarkeerd met groene driehoekjes en 

gaat door het Noordhollands Duinreservaat van PWN. Om dit gebied te kunnen bezoeken, heeft u een PWN-

duinkaart nodig. 

Met een beetje geluk kom je onderweg de schaapskudde tegen. En anders kun je ze bezoeken in de 

schaapskooi. 

https://www.wandelnetwerknoordholland.nl/startpunten/route/rondje-uijlenvanger-duinroute-van-pwn/6620/ 

Dagje naar de dierentuin, maar dan thuis 

https://www.anwb.nl/eropuit/thuisblijftips/dierentuin-vanuit-huis 
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Niet op vakantie, toch op reis.  

Kijk eens virtueel rond in buitenlandse musea als Het Guggenheim in New York of Het British Museum in 

Londen. 

https://www.anwb.nl/vakantie/ideeen/musea-met-virtuele-tours 

 

https://www.anwb.nl/vakantie/ideeen/musea-met-virtuele-tours

