
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CITO's 
 
We zijn nog steeds bezig met het afronden van de CITO-toetsen. Doordat we op het ogenblik 
steeds kinderen in quarantaine hebben, moeten we meer tijd uittrekken voor het afronden 
van de CITO's. Normaal gesproken is het in twee weken klaar. Nu zitten we er wel vier weken 
in. Het is niet anders. We zetten er ook beslist geen druk op. Leerlingen hoeven ook niet 
meer dan 1 toets deel per dag te doen.  
 

Wanneer mogen er weer ouders in school? 
 
Ondanks dat er gelukkig al versoepelingen zijn, mogen wij nog geen ouders in school 
ontvangen. Daarom kunnen we de gepland staande Rolpaal Expo van 17 februari toch niet 
door laten gaan.  
De coachgesprekken mogen gelukkig wel weer live. De school is groot genoeg, zodat de 
afstand tussen de personen goed gegarandeerd kan worden. Alleen als ouders of 
leerkrachten zich er niet fijn bij voelen om het coachgesprek in school te houden, dan gaat 
het via het beeldscherm.  
Binnenkort kunnen alle ouders en hun kind(eren) een uitnodiging ontvangen voor het 
gesprek. Dan kan ook aangegeven worden of er bezwaar is tegen het live gesprek. 
Het luizenpluizen na elke vakantie hangt ook af van wat er dan toegestaan. We wachten de 
versoepelingen verder af. 
 

 

Komende activiteiten 
Dit staat er de komende periode op het programma: 

4 t/m 18-02-2022: afronden CITO-toetsen 

17 - 02 -2022: afgelast Rolpaal expo 

21 t/m 25-02-2022: voorjaarsvakantie 

25-02-2022: Olympische winterspelen 

28-02-2022: studiedag team (alle leerlingen vrij) 

28-02-2022: oud papier aan de weg 

01-03-2022: portfolio's mee 

02 of 03-03-2022: luizenpluizen indien toegestaan 

04-03-2022: volgende nieuwbrief  
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Studiedag 
Maandag 28 februari, aansluitend aan de voorjaarsvakantie, heeft het team een studiedag. 
We houden ons dan bezig met de evaluatie van de zorg in het algemeen en de CITO's . Ook 
zullen we de laatste hand leggen aan de portfolio's van de leerlingen. 
 

Portfolio's 
Dinsdag 1 maart krijgen alle leerlingen hun portfolio mee naar huis. Komende week gaan alle 
leerlingen aan het werk met hun portfolio, om allerlei werk erin te doen. De kinderen die 
thuis zitten in quarantaine zullen dit ook doen, zodra zij weer op school zijn.  
 

Poëzieweek 
Het was gedichtenweek van 27 januari tot 2 februari gedichtenweek. De midden en 
bovenbouw hebben daar ook aan mee gedaan. We hebben met elkaar genoten van goede 
poëzie, gemaakt door de leerlingen. We willen jullie daar ook van mee laten genieten. 
Daarom volgen er hieronder een paar. Later zullen er de Rolkrant nog meer volgen. 
 

Hotel Vallis 
Ik steek vuurwerk af 
Ik zie heel mooi vuurwerk 
Hotel Vallis 
Ik ruik oliebollen 
Ik voel spanning 
Hotel Vallis 
Ik steek vuurwerk af 
Fabienne 
 
 

Op de step 
ik alleen aan het steppen 
Door de straten van Blokzijl 
Daar red ik me wel 
En verder niets 
Daar zie ik een Franse man 
Ze praten over hun vakantieplan 
Ik ruik de geur van zomer in de stad 
Verderop hoor ik geluiden van het 
zwembad 
En verder niets 
Béla 

 

Bericht van de buurtwerker 
Hieronder leest u het bericht van de buurtwerker van het sportteam noord/zuid. De 
sportactiviteit wordt gehouden op 25 februari a.s. in Vollenhove. Zie ook de bijlage hierover 
voor leeftijden en tijden. 
 
Hallo, 
Om kinderen in beweging te krijgen organiseren we in de vakanties activiteiten waar ze aan mee 
kunnen doen. 
We zoeken hiervoor elke keer een andere kern op. 
De voorjaarsvakantie gaan we de olympische winterspelen in Vollenhove doen. 
De activiteiten zijn voor alle kinderen in Steenwijkerland, hoewel ik natuurlijk begrijp dat sommigen 
Vollenhove te ver vinden. 
Ik wil echter niet degene zijn die dat bepaald voor jullie, vandaar dat ik deze mail naar alle scholen 
stuur met de vraag om hem in de nieuwsbrief te zetten. 
 Alvast bedankt.   
Met vriendelijke groet, 
Harmen Woudenberg 
Buurtwerker sport team noord/zuid 
  
 



 
 

 


