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Compliment en MOO 

We zijn nu weer twee weken bezig met online lessen. We vinden dat het naar omstandigheden heel 
goed gaat. Kinderen komen steeds op de juiste tijden online. Als het een keer niet lukt, wordt er snel 
contact met de leerkracht opgenomen. Wij, als team, willen de ouders en leerlingen daarom heel 
hartelijk bedanken voor de goede betrokkenheid. Toch geven we veel liever gewoon in de klas les. 

Er waren afgelopen week problemen met MOO. Deze zijn nu verholpen. Het probleem lag gelukkig 
niet bij school of bij de ouders, maar bij Heutink. Heutink had zelf niet verwacht dat er zoveel gebruik 
zou worden gemaakt van MOO. Ze hadden dus te weinig capaciteit. Dit is nu verholpen. 

Cito's 

Op de agenda in social schools staat dat we nu bezig zouden zijn met de halfjaarlijkse Cito-toetsen. 
Deze worden natuurlijk uitgesteld. We gaan geen Cito's afnemen door middel van online toetsen. 
Wanneer de Cito's wel afgenomen worden is nog onzeker. Dat hangt ervan af wanneer de school 
weer open is. Ook dan zullen we niet meteen de eerste week gaan toetsen. 

Bingo 

De Ouderraad heeft het plan om zondagmiddag 24 januari een online bingo te organiseren. Een erg 
leuk idee. Het is de bedoeling dat elk gezin een inlogcode krijgt. Silvia maakt een Bingogroep aan in 
Google meet. Zie ook de bijlage. 

Schoolplein 

In de Kerstvakantie zijn er nogal wat jongeren op ons schoolplein geweest die zich niet als gast hebben 
gedragen. Ze hadden enorm veel rotzooi achtergelaten en ook het een en ander vernield.   

 

Een aantal ouders zijn aan het eind van de vakantie druk bezig geweest en hebben 
het schoolplein weer opgeruimd. Dat was heel erg fijn. Onze dank hiervoor.  

We hebben het ook gemeld bij de gemeente en aangifte gedaan bij de politie.  

 

 

 

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

Zondag 24 januari Online BINGO 

Zaterdag 6 februari Oud papier 
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PAGINA 2 NIEUWSBRIEF VOOR NIEUWSGIERIGE OUDERS 

De gemeente gaat nu het zand in de zandbak vervangen, omdat er heel veel kapotgeslagen bierflesjes 
inlagen. Het meeste glas is eruit gehaald door de ouders, die opgeruimd hebben, maar de kleine 
splinters krijg je er niet uit.  

Het zou te gevaarlijk zijn voor de kinderen om in dit zand te spelen. Dat is de reden dat de gemeente 
het zand wil vervangen. 

 

Voortgezet onderwijs 

In januari heeft het voortgezet onderwijs altijd open dagen voor de kinderen van groep 8. Dat gaat 
dit jaar ook anders. De scholen hebben nu een soort online open dag georganiseerd. Op deze manier 
zullen de leerlingen toch een indruk krijgen van wat er het komend schooljaar van hen verwacht 
wordt. We hopen dat ze op deze manier toch een goede keuze kunnen maken. 

 

Online  

 

middag 
Save the date! 

Lieve kinderen en ouders van de Rolpaal, 

Graag nodigen wij jullie uit voor een online bingo op zondag 24 januari om 

15:30u via Google Meet. 

Natuurlijk zijn er ook leuke prijzen te winnen! 

Vrijdag 22 januari worden de bingokaarten uitgedeeld, met daarbij de 

verdere uitleg. 

Groetjes van de OR-leden 

 

 

 

 
 

 


