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Alweer drie weken zijn we aan de slag op school. We genieten ervan om samen met de 

kinderen te werken en te leren in de klas.  Tot op heden hebben we op school gelukkig 

nog geen kinderen of leerkrachten gehad die corona hebben. Dit zou natuurlijk wel 

kunnen gebeuren, daarom ligt hiervoor een plan klaar. We hopen uiteraard dat we dit 

plan niet nodig zullen hebben.  
 
 

Studiedag 

Op donderdag 11 maart stond er een studiedag op het programma. Deze gaat vanwege de 

coronamaatregelen niet door. Deze dag wordt een gewone schooldag van 8:30 tot 14:00 

uur. Wij verwachten alle kinderen op school. Dit is al eerder gecommuniceerd op dinsdag 

9 februari.  

 

 

Juf Mary  

Afgelopen woensdag heeft u een brief ontvangen dat juf Mary benoemd is tot directeur 

van de Magdalon in Veere. Deze benoeming gaat in op 1 augustus 2021. Via deze weg 

willen wij juf Mary van harte feliciteren met deze benoeming. Voor onze school zullen 

wij zorgen voor een goede opvolging van juf Mary.  

 

 

Invalster voor juf Kim 

Zoals bij u bekend is juf Kim zwanger. Juf Kim zal tot de meivakantie werken in groep 

5/6 en gaat dan genieten van haar zwangerschapsverlof. We zijn blij u te kunnen 

vertellen dat we een invalster hebben gevonden. Juf Francien Tange zal juf Kim gaan 

vervangen tijdens haar verlof. Op maandag 15 maart zal juf Francien kennis komen 

maken in de klas. Op de volgende bladzijde van deze nieuwsbrief stelt zij zich graag aan 

u voor. Wij wensen juf Francien een fijne tijd bij ons op school!  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MR 

Afgelopen maandag 3 maart heeft de MR weer vergaderd. Via deze weg willen wij jullie 

op de hoogte brengen van hetgeen er besproken is door middel van een korte 

samenvatting in de vorm van een opsomming: 

· Er wordt verkend of het financieel mogelijk is om volgend jaar ook in groep 5/6 met 

chromebooks te werken; 

· Door de verhuizing van 2 leerlingen is het leerlingaantal gezakt naar 60. In april komt 

er een leerling bij in groep 1; 

· Na de meivakantie gaat Juf Kim met zwangerschapsverlof. Juf Francien zal haar 

vervangen; 

· We hebben met elkaar gesproken over een aantal onderwijszaken, te weten: 

coöperatief leren, KIJK groep 1/2, rapport en rapportgesprekken, citotoetsen en het 

advies voor groep 8. 



· In maart zullen de middenjaarstoetsen van CITO worden afgenomen. Het doel van 

deze afname is het in kaart brengen van de leerbehoeftes van de leerlingen en de klas 

zodat de leerkrachten hun handelen hier op kunnen afstemmen; 

· Er zijn ook een aantal algemene zaken besproken zoals de ervaringen met het 

thuisonderwijs en Parro (wist je dat je de leerkracht kunt laten weten dat je de post 

waardeert door op het duimpje omhoog te klikken?!). Langer hebben we stilgestaan bij 

zaken als schoolreis, schoolkamp, de musical en het afscheid van groep 8. We hebben 

hierover met elkaar gebrainstormd, ideeën uitgewisseld en zijn daarin creatief geweest 

zodat we hopelijk toch iets kunnen organiseren dat in overeenstemming is met de 

huidige coronamaatregelen; 

· Het zittingstermijn van Ronnie en Juf Evelien in de MR loopt op zijn einde. Zij hebben 

beide aangegeven hun termijn te willen verlengen met 3 jaar. 

Namens de MR van CBS Onderdak 
 

 

Wilt u iets vragen en/of bespreken met één van de juffen, neem dan contact op via de 

(school)telefoon, per mail of Parro. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze 

nieuwsbrief, neem dan contact op met mij. 

 

Hartelijke groeten, 

Petra Rijn  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


