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Beste ouders,
Vandaag komt er een einde aan weer een bijzonder periode. Van afstandsonderwijs direct na de
kerstvakantie, schakelden we de afgelopen twee weken over naar onderwijs op school. We vonden
het weer fijn om alle kinderen te zien en ook de kinderen genoten weer van het samenzijn op school
en in de sneeuw. Nu is het tijd om even bij te komen. De naar verwachting zonnige
voorjaarsvakantie staat op het punt van beginnen. We wensen iedereen een rustige, ontspannen
vakantie toe.
Rapport en oudergesprekken.
Vandaag krijgen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 hun rapport mee naar huis.
Graag vragen we uw aandacht voor de begeleidende brief die in de rapportmap zit over de
totstandkoming van dit rapport en de afname van de Cito-toetsen.
De kleuterrapporten worden op vrijdag 26 maart meegegeven (groep 1/2a en 1/2b).
De oudergesprekken n.a.v. de rapporten worden na de vakantie gepland. Dit zal na de afname van
de cito-toetsen zijn. Ook deze keer vinden de gesprekken op afstand plaats. De leerkrachten nemen
zelf contact met u op.
De rapporten zien we graag, voorzien van uw handtekening, na de vakantie weer terug.
Na de vakantie…...
Eergisteren ontving u van Sjoerd Sanderse, de directeur/bestuurder van SOPOGO informatie over de
organisatie van het onderwijs na de vakantie. We zetten de belangrijkste zaken nog even op een
rijtje:
- het continurooster (8.30 tot 14.00 uur met lunch op school) blijft tenminste nog twee
weken gelden en kan daarna nog verlengd worden.
- de noodopvang ( van 14.00 tot 15.15 uur) voor ouders in cruciale beroepen wordt verzorgd
door Kibeo en het Kinderpaleis.
- gymlessen voor de groepen 3 t/m 8 vervallen. Dat geldt ook voor alle gastlessen en andere
activiteiten.
- De in- en uitgangen voor de kinderen veranderen niet.
Een belangrijk aandachtspunt waarvoor we dringend uw aandacht vragen, is de verkeerssituatie en
de drukte rond de school aan de Ringstraat. Zeker bij het uitgaan van de school is het erg druk met
geparkeerde auto’s, fietsers en wachtende ouders. Hoewel we ons realiseren dat het lastig is en
blijft, is ons dringende advies afstand te bewaren en rekening met elkaar te houden.
Aanmelden voor de noodopvang.
Aanmelden voor de noodopvang voor de periode na de vakantie staat alleen open voor ouders in
cruciale beroepen. Dit kan uitsluitend via een mailtje naar meester Albert (a.tonissen@sopogo.nl).
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Aankondiging invoering Parro.
Sinds begin dit schooljaar is de school overgestapt naar een nieuw administratiesysteem: ParnaSys.
Aan dit digitale programma is ook een ouderapp gekoppeld. Via deze app kunnen berichten en foto’s
in een beveiligde omgeving tussen school en ouders uitgewisseld worden. Na de voorjaarsvakantie
informeren we u over stappen die u moet nemen om u aan te melden. Ook de nieuwsbrieven zullen
voortaan via de app met u worden gedeeld. Het is dus van groot belang dat u meedoet. De
parro-app kunt u alvast downloaden op uw smartphone.
Aankondiging nieuwbouw-nieuwsbrief.
Al jaren zijn er plannen voor de nieuwbouw van de school. Het oorspronkelijke gebouw uit 1969 is
hard aan vervanging toe. Ook het onderwijs van vandaag de dag vraagt een andere inrichting van
een schoolgebouw. De gemeente en het bestuur zijn al een poos in gesprek over de mogelijkheden.
U moet hierbij denken aan de locatie, de grootte van het gebouw en gesprekken met andere
organisaties die wellicht ook gebruik kunnen maken van het gebouw. Na de voorjaarsvakantie
starten we met de informatie naar de ouders. Dat zullen we doen in de vorm van een
“nieuwbouwbrief” die regelmatig met u zal worden gedeeld.
Ouderenquête afstandsonderwijs.
Vorige week heeft u een oproep gekregen om deel te nemen aan een ouderenquête over het
afstandsonderwijs van de afgelopen maanden. We vinden het goed als we, naast onze eigen
ervaringen, ook de mening van de ouders horen. Dus als u tijd heeft….. het invullen kost u slechts
enkele minuten.
Voorleeskampioen.
Ondanks de lockdownmaatregelen is het toch gelukt om de regionale finale van de
voorleeswedstrijd te organiseren. Mirjam Uil uit groep 7b heeft digitaal deelgenomen namens onze
school. Hoewel ze niet als winnaar uit de bus kwam, is haar prestatie toch het vermelden waard.
Goed gedaan, Mirjam!
NIO groep 7.
In groep 7 wordt binnenkort de NIO-test afgenomen. Deze test werd voorheen pas aan het begin van
groep 8 afgenomen en gold als start voor de advisering naar het voortgezet onderwijs. Om in een
eerder stadium al enigszins zicht te krijgen op de mogelijkheden van uw kind is besloten om afname
van deze test op alle scholen te vervroegen. De ouders van de leerlingen in groep 7 moeten
schriftelijk toestemming geven. Deze toestemmingsverklaring is inmiddels in uw bezit.
Andere schooltijden per 1 september 2021 ?
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In eerdere nieuwsbrieven gaven we al aan dat we dit schooljaar gebruiken voor een verkenning van
een mogelijke wijziging van de schooltijden in het schooljaar 2021 -2022. Behalve die van het team is
ook de mening van de ouders belangrijk. Op 1 februari j.l. mochten we 90 (!!) ouders verwelkomen
in twee meets waarin voorlichting gegeven werd over de veranderingen die u kunt verwachten als
we overstappen naar het vijf-gelijke dagen model. De toen getoonde presentatie kunt u
terugkijken/lezen op de website van de school (www.jcvangent.nl - kopje nieuws - presentatie
andere schooltijden). De volgende stap is het organiseren van een ouderpeiling. De voorbereidingen
hiervan zijn inmiddels in gang gezet door de medezeggenschapsraad. We verwachten dat we in de
maand maart de stembiljetten kunnen uitdelen. Over de precieze spelregels wordt u nog
geïnformeerd.
Goede vrijdag en 2e Paasdag.
Omdat de volgende nieuwsbrief pas begin april verstuurd zal worden, wijzen we u op een tweetal
vrije dagen begin april. Het lange paasweekend start op vrijdag 2 april en duurt tot en met maandag
5 april.
Buurtsport in de maand maart.
Bewegen en spelen maakt kinderen blij en is ook heel gezond. Wist je al dat de beweegrichtlijn voor
kinderen iedere dag minimaal een uur bewegen en drie keer per week spierversterkende oefeningen
doen is? Iedere twee weken komt Sportteam GO naar jouw buurt en staan ze klaar met de leukste
spelletjes en sporten. Kom jij ook naar de buurtsport om lekker te bewegen en te ontdekken wat je
allemaal leuk vindt? Meld je aan via de website www.gosportencultuur.nl
De buurtsport in Middelharnis/ Sommelsdijk is op maandag 1, 15 en 29 maart van 15.30-16.30 op
het Rubensplein voor alle kinderen van groep 3 t/m 8.
Ganzenbord je fit!
Houd je van bordspellen? En van bewegen? Dat komt goed uit! Tijdens de voorjaarsvakantie
verschijnt een paginagroot ‘Ganzenbord je fit’ spel in het Eilandennieuws. Met dit ganzenbordspel is
het niet mogelijk stil op je stoel te blijven zitten. Dus vraag je hele gezin om mee te doen en kom in
beweging! Wie haalt als eerste de finish? Pak de dobbelsteen en pionnen uit de kast en go!
Tot slot…..
Rest ons om u nogmaals een fijne vakantie toe te wensen.
Geniet van het mooie weer en van elkaar. We zien elkaar weer op maandag 1 maart.

met een vriendelijke groet, namens het team,
Albert
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Vakantie en vrije dagen schooljaar 2020-2021.
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
2e Paasdag
Koningsspelen
studiedag
Koningsdag
Meivakantie
2e Pinksterdag
laatste schoolweek
Zomervakantie:

ma 22 februari 2021 t/m vrij 26 februari 2021
vrij 2 april 2021
ma 5 april 2021
verkort rooster op vr 23 april 2021
ma 26 april 2021 (let op hele dag)
di 27 april 2021
ma 3 mei t/m vrij 14 mei 2021 (let op inclusief Hemelvaart)
ma 24 mei 2021
verkort rooster 8.30 - 12.00 uur, groep 8 do. en vr. vrij
ma 19 juli 2021 t/m vrij 27 augustus 2021
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