Vakantie
Van 22 – 26 februari is het voorjaarsvakantie.
Alle kinderen zijn vrij en het weer lijkt mooi te
worden, zodat er heerlijk buiten gespeeld kan
worden. Hutten bouwen, zandkastelen
bouwen of lekker in de tuin spelen.
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Het voorjaar ligt voor ons en je kunt merken
dat het eraan komt. De dagen worden langer
en de natuur begint in beweging te komen.
Vorige week leek het daar nog niet op. Bij de
eerste berichten over vorst, dan bedoel ik
flinke vorst en voor meerdere weken, werden
overal de schaatsen uit het vet gehaald en
geprepareerd voor de schaatsperiode die
eraan zat te komen. De ijsverenigingen hebben
hun best gedaan om de baan er mooi en
verzorgd bij te laten liggen, zodat er goed
geschaatst kon worden. Wat me wel verbaasd
is het risico wat veel mensen nemen om de
kanalen en plassen op te gaan, terwijl dat door
deskundigen afgeraden wordt om te doen.
Gelukkig is het allemaal goed gegaan en zijn er
geen vervelende incidenten voorgevallen,
hoewel er 40.000 mensen zich hebben gemeld
bij de eerste hulp van de ziekenhuizen met
klachten veroorzaakt door het schaatsen. Hoe
dan ook, ik heb dit weekend heerlijk geschaatst
op mooi donker gekleurd en spiegelglad ijs
zonder sneeuw. Heerlijk en prachtig! Tot het
bericht code rood. Plotseling stond ik weer in
de werkelijkheid en moesten er belangrijke
keuzes gemaakt worden. Onderwijs geven
versus veiligheid van mensen. De school ging
voor de tweede keer dicht vanwege het weer
en dat was heel vervelend.

Citotoetsen
Van 8 tot en met 19 maart worden de
citotoetsen afgenomen. Deze toetsen worden
afgenomen bij de leerlingen van groep 3 t/m 8
Met deze toetsen kunnen we zien waar de
leerlingen staan in hun ontwikkeling. De
informatie die deze toetsen ons geven in
combinatie met de informatie van de
lesmethode, gebruiken we om het onderwijs af
te stemmen op de behoefte van de leerlingen.

Rapporten
De rapporten worden meegegeven op
donderdag 11 maart. In dit rapport zullen geen
Cito toetsgegevens worden toegevoegd
wegens het uitgestelde afnamemoment van
deze toetsen.

Verkeersouder
Wij zijn op zoek naar een nieuwe
verkeersouder. Als verkeersouder houdt u zich
bezig met de verkeersveiligheid rondom de
school en helpt u met het organiseren en
begeleiden van verkeersgerelateerde
activiteiten. Heeft u vragen of interesse dan
kunt u een e-mail sturen naar
stefanreitsema@primah.org

Studiedag 1 maart
1 maart stond er een studiedag gepland. Deze
dag gaat niet door. Alle leerlingen gaan
gewoon naar school.

MR
De medezeggenschapsraad is op zoek naar 2
nieuwe leden voor de oudergeleding. Onlangs
heeft u een e-mail ontvangen met deze
oproep. Heeft u vragen omtrent deze vacante
posities, dan kunt u zich laten voorlichten
door een van de MR-leden uit de
oudergeleding ( Rob Wierenga –
rwierenga@yard-it.nl en Jeroen Hut –
jjhut@hotmail.com

Tot slot wens ik iedereen een fijne
voorjaarsvakantie en tot maandag 1 maart.

Met vriendelijke groet,
Team Oostermoer

.

De veiligheidsmeter
In april wordt de veiligheidsmeter afgenomen.
Deze vragenlijst wordt voorgelegd aan de
leerlingen. Zij kunnen daar aangeven hoe ze
zich voelen. Deze veiligheidsmeter geeft ons
een inkijk over het welbevinden van onze
leerlingen. In maart geven we u een
uitgebreide uitleg over dit instrument.

Social Schools
Vanaf 1 maart nemen we het ouderportaal
Social Schools in gebruik. Daarvoor is het
belangrijk dat de code die u hebt ontvangen
via uw e-mail geactiveerd hebt. Velen hebben
dit al gedaan. Heeft u het nog niet gedaan?
Doe het zo spoedig mogelijk. Heeft u geen email ontvangen (deze berichten hebben we
gehoord) stuur een e-mail naar school
directie.oostermoer@primah.org , zodat wij
na de voorjaarsvakantie dit probleem z.s.m.
kunnen oplossen. We kunnen dan ook
controleren of het e-mailadres juist is wat bij
ons bekend is.

Wist u dat…
Wij een facebookpagina hebben. U kunt ons
vinden onder de naam Sws Oostermoer. We
willen via facebook de buitenwereld een inkijk
geven in onze school. We houden bij het
plaatsen van berichten altijd rekening met de
AVG.

