Maart 2021

UPDATE EN ANDERE KLAROEN-INFORMATIE DIGITAAL
Deze UPDATE en veel andere Klaroeninformatie wordt alleen digitaal verzonden.

AGENDA MAART 2021
•
•
•
•
•
•
•

8 maart rapport groep 3 t/m 8
Van 8 t/m 12 maart 10 minuten gesprekken groepen 3 t/m 7
17 maart studiedag, alle groepen vrij
18 maart Kangoeroe rekenwedstrijd (gr. 5 tm 8)
29 maart theoretisch verkeersexamen groep 7-8
29 maart rapport (uit KIJK systeem) groep 1-2
29 maart inplannen 10 minuten gesprekken groep 1-2 via Parro

AGENDA APRIL 2021
•
•
•
•
•
•

1 april Paasviering in de eigen klas ( i.v.m. met Coronamaatregelen)
2 april (Goede Vrijdag) en 5 april (2e Paasdag), alle groepen vrij
Van 5 t/m 12 april 10 minuten gesprekken groep 1-2
20, 21, 22 april Eindcito groep 8
23 april Koningsspelen (onder voorbehoud)
26 april t/m 7 mei meivakantie

Uit: RTV Utrecht nieuwsbericht 22 februari

INBRAAK

Zoals ik u al eerder berichtte is er een inbraak op school geweest, waarbij laptops gestolen zijn.
Inmiddels is de ramenpartij waar de dief naar binnen is gekomen verstevigd en extra beveiligd.
Ook zijn er meer alarmkastjes toegevoegd en is de kluis hersteld. We hebben er weer
vertrouwen in dat onze schoolspullen veilig zijn.
In de vakantie verspreidde RTV UTRECHT dit bericht:

Ik heb de politie gevraagd of dit bericht gaat over ‘’onze dief’’. Helaas loopt het onderzoek nog
en kan de politie hier geen uitspraak over doen.

BERICHT VAN DE OR
Hoe de OR ondanks de
coronamaatregelen toch nog van alles
organiseert

“De wentelteefjes moeten koste wat kost doorgaan!”
Tijdens de Teams-vergadering van de OR werden
weer volop plannen gemaakt voor het vieren van
Pasen. Want hoe vier je Pasen als je bijna niks mag
organiseren? Vertrouwde ideeën sneuvelen – soms met
tegenzin. Nieuwe ideeën ontstaan. En die
wentelteefjes? Dat mag dus niet dit jaar, maar we
gaan sowieso Pasen vieren met de kinderen. Maar hoe?
Dat blijft nog even spannend. Heb jij zelf ook een
creatief idee? Kom maar door!

Gelukkig hebben we de foto’s nog
Wist je dat er tijdens het Sinterklaasfeest heel
veel leuke foto’s zijn gemaakt op school? Nee,
dat wist je niet. Want die heb je nooit gehad.
Ehhh… beetje laat, maar bij deze
Bekijk het Sinterklaas album via deze link
https://myalbum.com/album/Y4nU5YgTWdDU



Bedankt

Overvecht!

Wat hadden we de school graag getrakteerd op een uitgebreid kerstontbijt. De Jumbo stond
al in de startblokken om allerlei lekkernijen te leveren. Maar op 15 december begon de
lockdown weer. Bijna alle plannen van de OR voor het kerstfeest vielen in duigen. Maar wat
is het fijn om zulke trouwe sponsors te hebben. En daarom zetten we onze

graag

nog even in het zonnetje!


Twee nieuwe OR-leden
Natalie Timmer en Liesbeth Louwerens versterken sinds het najaar de OR. Welkom dames!
Denk je nu bij jezelf, maar dán wil ik ook wel bij de OR? 😉Meld je aan, misschien is er wel
plek voor jou.

De VREEDZAME SCHOOL OUDER-INFORMATIE
Download hier de nieuwsbrief voor ouders over de Vreedzame school BLOK 5
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TOELICHTING BIJ DE RAPPORTEN VAN 8 MAART
Het kan voorkomen dat de leerkrachten minder toetsen hebben kunnen afnemen vanwege het
thuis onderwijs. Hierdoor kan het zijn dat niet bij alle vakgebieden een cijfer is ingevuld. U ziet
dan een leeg vakje. Zoals u eerder heeft kunnen lezen worden de CITO-toetsen binnenkort pas
afgenomen, u vindt daarom geen uitdraai van de resultaten bij het rapport dit keer. De
resultaten van de CITO krijgt u op een later tijdstip.
Naast het bekende rapport zijn deze keer vanaf groep 4 de Snappet Rapporten voor rekenen
en taal toegevoegd. De leerlingen hebben de afgelopen periode op school én thuis gewerkt met
Snappet. In het Snappet Rapport kunt u zien hoe uw kind het dagelijks werk maakt per vak.
Hier volgt een korte uitleg over het Snappet Rapport:
In de bovenste rij ziet u allereerst bij groei in hoeverre de leerling zich voor het vak ontwikkelt
ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Als de leerling ‘boven gemiddeld’ groeit, groeit de
leerling sneller dan de gemiddelde leerling. Als de leerling ‘onder gemiddeld’ groeit, groeit de
leerling minder snel dan de gemiddelde leerling.

Ook ziet u in de
bovenste rij het niveau
van de huidige
vaardigheid ten
opzichte van het
landelijk gemiddelde.
Niveau I Ver
boven gemiddeld
(donkergroen)
Niveau II Boven
gemiddeld
(lichtgroen)
Niveau III
Gemiddeld (geel)
Niveau IV Onder
gemiddeld
(oranje)
Niveau V Ver
onder gemiddeld
(rood)

In de groeigrafiek kunt u de ontwikkeling van uw zoon of dochter zien over een langere periode.
Dit wordt gebaseerd op het dagelijks werk en weergegeven met de zwarte lijn. Aan de zwarte
lijn kunt u zien hoe uw kind ontwikkelt ten opzichte van zichzelf.

Overzicht van bijbellessen in de maand maart 2021
Week 08/09 ( 01/03 - 05/03) Nu gebeurt er iets
Lucas 7: 11-17, 36-50 en 8: 4-15
Er gebeurt niets meer, voor een jongen uit Nain. Zijn ogen zijn gesloten en zijn familie huilt. Alles is
voorbij. Of toch niet? Als Jezus de begrafenisstoet tegenkomt, gebeurt het onmogelijke. De jongen staat
op uit de dood.
In het huis van Simon de Farizeeër gebeurt ook iets, als een vrouw de voeten van Jezus zalft. Haar
zonden worden vergeven.
In het laatste verhaal van deze week horen we over een zaaier die overal zaait. Op veel plekken gebeurt

niks, maar op sommige plekken weet de zaaier: Nu gebeurt er iets!
Week 10 (08/03 - 12/03) Wie is Jezus?
Lucas 8: 40-56 en 9: 10-27
Op weg naar Pasen horen we verschillende opstandingsverhalen: vorige week de zoon uit
Nain, deze week de dochter van Jaïrus. Als Jezus haar hand pakt, komt ze tot leven. Ook horen
we hoe vijf broden en twee vissen genoeg zijn voor duizenden mensen. Als je het hoort vraag je
je af: Wie is die man toch, die zulke dingen kan doen?
Week 11 (15/03 - 19/03) Help mij toch!
Lucas 9: 28-36 en 10: 25-42
Een man ligt hulpeloos langs de kant van de weg – is er niemand die hem helpt? Uiteindelijk
komt er een Samaritaan langs, iemand uit een ander volk. Hij geeft de man de hulp die hij niet
verwacht had.
Een tijdje later is Jezus op bezoek bij Maria en Marta. Maria luistert naar de Heer, terwijl Marta
druk bezig is in huis. Kan Maria haar niet helpen? Jezus vertelt dat Maria het goede gekozen
heeft.
Week 12 (22/03 - 26/03) Ik doe het goed, toch?
Lucas 18: 9-14, 19: 28-48 en 22: 1-23
Twee mensen gaan bidden: de één is heel blij met zichzelf, de ander schaamt zich. Juist die
tweede wordt gehoord door God, zo vertelt Jezus. Deze week horen we ook over de intocht in
Jeruzalem en het begin van het lijdensverhaal.
Week 13 (29/03 - 02/04) Open je ogen
Lucas 23 en 24: 1-35
Het wordt donker, zomaar midden op de dag. Jezus sterft. Hij wordt begraven in een graf met
een steen ervoor. Maar daar in het donker zal Jezus niet blijven. Op Paasmorgen overwint het
leven. Alsof God opnieuw zegt: ‘Er zij licht!’
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