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THEMAKRANT 
Om u te informeren over wat er in de klas gebeurt is er de themakrant. Middels deze krant nemen 
we u mee in de thema’s. Zo bent u op de hoogte van wat de bedoeling bij een thema is.  
Bij deze nieuwsbrief vindt u het nieuwste exemplaar, met daarin informatie over: 

Groep OBA - Thema ‘Vogels’. 
Groep OBC - Thema ‘Vogels’ 
Groep 4-5 - Thema ‘De onderwaterwereld’. 
Groep 7-8 A - Thema ‘Puberteit’. 

 
NIEUWS UIT DE MR 
De MR is gestart met een onderzoek naar een mogelijke, structurele invoering van het 
continurooster op Octant voor in de toekomst. In het kader van dit onderzoek zullen wij o.a. 
inventariseren hoe ouders hier tegenaan kijken. Hierover zult u in de week na de voorjaarsvakantie 
meer informatie ontvangen. 
 

VERBOUW 
Er is in de afgelopen week flink gebroken, gesloopt en herrie gemaakt. Het gaat voortvarend aan de 
overkant. Door wanden uit te breken ontstaat ruimte voor instructieruimtes en leerpleinen. Op die 
manier kunnen we straks goed invulling geven aan het spelend en onderzoekend leren. Er wordt nog 
hard gewerkt aan het realiseren van een ingang om de leerlingstromen te scheiden. Zo ontstaat er 
rust in het gebouw. Zo werken we aan een eigentijdse inrichting van het schoolgebouw. 
 

  

KALENDER 
18-02 Nieuwsbrief 
19-02 studiedag (kinderen vrij) 
20-02 t/m 28-02 voorjaarsvakantie 

08-03 MR-vergadering 
12-03 Nieuwsbrief 

In deze nieuwsbrief: 
 

• Themakrant  

• Nieuws uit de MR 

• Verbouw Blauwe Ring 89 

• Rapport 

• Heropening  

• Ingekomen post 



RAPPORT 
Vandaag heeft uw kind het rapport meegekregen. Het is een nieuwe vorm van rapportage. Dat zal 
voor iedereen wennen zijn. Het is goed om te realiseren dat deze keer ook het thuisonderwijs van 
invloed is. Het geeft een beeld van dit moment. Na de voorjaarsvakantie zullen de toetsen van het 
LOVS worden afgenomen vanaf groep 3. Zo krijgen we een beeld van waar de kinderen zitten in hun 
ontwikkeling. De terugkoppeling hiervan volgt op een later moment. 
 
HEROPENING SCHOLEN 
Morgen spreken we met het team over de afgelopen twee weken en zullen we op basis van deze 
ervaringen en het protocol dat is opgesteld voor het basisonderwijs beslissingen nemen over het 
vervolg. Hierover wordt u apart geïnformeerd. 
 
 

Ingekomen post  
 

ZAANSE WINTER EXPERIENCE 
Van 22 tot en met 26 februari (voorjaarsvakantie) zijn kinderen 
van 6 t/m 17 jaar welkom op de Zaanse Winter Experience 2021. 
Alle kinderen kunnen GRATIS mee doen met (winterse) sport, 
spel, cultuur & lifestyle activiteiten. De activiteiten vinden buiten 
plaats. Kijk op "www.zaanse-experience.nl"  voor het gehele 
programma. 
 

https://www.zaanse-experience.nl/

