
Beste ouder(s),

We hopen dat jullie een fijne vakantie hebben gehad. Heel fijn om
de kinderen vandaag weer allemaal te zien.

Continurooster
De twee weken voor de voorjaarsvakantie hebben we gewerkt met
een continurooster. Vooralsnog blijft dit van kracht totdat wij de
groepen weer mogen mengen. 

Rapport 
Wij hebben na een lange lockdown pas weer 2 weken fysiek
onderwijs gegeven. Om die reden ontvangt u het rapport van uw
kind(eren) 2 weken later dan gepland, namelijk op vrijdag 26 maart.
Wij hebben ervoor gekozen geen Citoresultaten en geen extra
toelichting bij de overige resultaten in het rapport te vermelden. De
leerkrachten zullen dit mondeling toelichten tijdens de 15-
minutengesprekken. 

Vanwege de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
mogen wij de rapporten van de kinderen niet meer in de klas
bewaren. U heeft dit rapport om die reden nu thuis. De hogere
groepen hebben nog het “oude” rapport met de insteekhoesjes en
de jongere kinderen de blauwe multomap met een tabblad voor
elke jaargroep. We willen u vragen het rapport in de rapportmap te
stoppen die u thuis heeft, zodat het wel mooi een geheel blijft.

Gesprekken
De 10-mintengesprekken worden 15-minutengesprekken, zodat er
meer tijd is om terug te kijken naar de periode van thuisonderwijs,
en vooruit te kijken hoe we nu verdergaan. 
De gesprekken zullen plaatsvinden in de week van 29 maart via
Google Meet. De leerkracht van uw kind(eren) zal u hier verder over
informeren.

Met vriendelijke groeten,

Team IKC De Paradijsvogel

Schoolfruit
Met EU-schoolfruit ontvangen wij iedere week op woensdag,
donderdag en vrijdag gratis groente en fruit voor alle kinderen.
Dit stimuleert kinderen om samen groente en fruit te eten in de
klas.
Wat kunt u doen?
Geef ook fruit en groente mee op de dagen dat er geen groente
en fruit van EU-Schoolfruit wordt uitgedeeld. 
De groente- en fruitlevering die uw kind krijgt vanuit het EU-
Schoolfruitprogramma is een aanvulling op de Aanbevolen
Dagelijkse Hoeveelheid (ADH). Met de groente- en fruitlevering
van het EU-Schoolfruitprogramma (minimaal 70 gram per
portie) maken kinderen een goede start om de ADH te halen!

Speurtocht Vogelenzang en Sport Support
De medewerkers van Sport Support, Saskia en Pascalle, hebben
een leuke speurtocht uitgezet voor de kinderen. Deze wordt met
de nieuwsbrief meegestuurd.
Op dinsdag en donderdag zijn Saskia en Pascalle een uur
aanwezig op school en sporten dan een half uur met een groep.
Alle groepen komen één keer in de twee weken aan de beurt. 

Een warm welkom aan:
groep 1: Beau, Ebbe, Amelie en Beaudine
groep 2: Merilynn
groep 3: Jasper

Voor in uw agenda:
ma      15 mrt                Dag van de IKC-medewerker
vrij     19 t/m 26 mrt     verkeersweek
vrij     26 mrt                 rapporten mee
do      01 april               Paasviering KDV
vrij     02 april               Paasontbijt 
vrij     02 april               alle groepen om 12.00 uur vrij
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