Skoalle mei de Bibel “De Griffel” Moarre-Ljussens

Schooljaar 2020-2021

11 maart 2021

Achte âlden,
In dit Skoallepraatsje:
Gisteren was het biddag voor gewas en arbeid.
Van de directie
Een dag in het jaar waarin we stil mogen staan
en bidden voor alles wat het komende jaar mag
CITO
gaan groeien. Een moment waarop we ook
mogen beseffen dat we niet zelf alles in de hand
OTO
hebben. Het afgelopen jaar hebben we dat heel
duidelijk ervaren. Vorig jaar biddag was de
laatste keer dat ik in een volle kerkzaal zat… wat Grote rekendag
mis ik persoonlijk dat samenzijn. Niet alleen in
Corona-maatregelen
de kerk,
maar ook
op school. Agenda
We
missen ouders in de school. We missen het
organiseren van een maandopening, viering of einde
van een project wat we met jullie willen delen. Het lijkt
er ondanks alle maatregelen wel op dat deze dingen in
de loop van dit jaar wellicht weer mogelijk zijn. Laten
we hiervoor bidden en straks ook dubbel genieten en
het samenzijn waarderen. Ooit zo gewoon, nu heel bijzonder…

Komende week gaan we in alle klassen de CITO-toetsen afnemen. Net als in juni is dit een
meting waarbij we weten dat het onderwijs de afgelopen maanden niet is geweest zoals het
bedoeld is. Op deze manier zullen we ook naar de resultaten kijken en plannen maken voor
de komende periode.
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Er zijn heel wat reacties binnengekomen op het oudertevredenheidsonderzoek. Voor de
betrouwbaarheid hiervan waren er precies genoeg. We kunnen uit deze enquête
concluderen dat ouders over het algemeen zeer tevreden zijn over de school. De school krijgt
zelfs gemiddeld als cijfer een 8,1! En daar zijn we maar wat blij mee! Er waren geen zaken
waar we ons als school zorgen over moeten maken. Wel willen we kijken naar welke
verbeteringen we nog door kunnen voeren. Dank voor alle input!

We doen dit jaar mee met de Grote Rekendag. Dit is
een dag waarop we door de hele school bezig gaan
met rekenen, maar dan eens op een andere manier.
Deze dag stond oorspronkelijk in de planning voor
eind maart, maar we verschuiven dit naar juni, zodat
we ons nu volop kunnen focussen op het werk wat is
blijven liggen.

In de afgelopen persconferentie zijn geen wijzigingen voor het basisonderwijs gemeld. Voor
ons als school verandert voorlopig niets t.o.v. hoe we gestart zijn na de lockdown. Wanneer
er nieuwe informatie komt zullen we dit zo snel mogelijk laten weten.

2 april
5 april
23 april
27 april

Goede Vrijdag – alle kinderen vrij
Tweede Paasdag – alle kinderen vrij
Koningsspelen (aangepast)
Koningsdag – alle kinderen vrij
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