
 
 

Mededelingen van 15 februari 2021 
 

Agenda 

Vr 19 februari Studiedag, alle kinderen zijn vrij 

Ma 22 t/m vr 26 februari Voorjaarsvakantie  

Ma 1 maart  Studiedag, alle kinderen zijn vrij 

 

 
Algemeen 
 
Toetsen, verslagen, oudergesprekken 

De gebruikelijke halfjaarlijkse periode van 

toetsen, verslagen en oudergesprekken zal 

iets anders worden vormgegeven dan u 

gewend bent. 

De verslagen en de M-toetsen in groep 3 tot 

en met 7 komen deze periode te vervallen.  

Aangezien de kinderen een lange periode 

afstandsonderwijs hebben gevolgd, hebben 

wij besloten het huidige toetsmoment te 

vervangen door een werkperiode met de 

kinderen. Juist door weer met de kinderen aan 

het werk te zijn en door hen te observeren 

tijdens het werken, kunnen wij een goed 

beeld van de kinderen vormen; wat gaat goed 

en waar is extra hulp bij nodig? 

De oudergesprekken zullen na de 

krokusvakantie plaatsvinden. U wordt hier 

later over geïnformeerd. 

Personeel 

Lisa Nobels 

Ze heeft er heel lang over nagedacht maar 

uiteindelijk heeft ze de beslissing genomen. 

Lisa gaat in het nieuwe schooljaar werken als 

leerkracht op een Montessorischool in haar 

woonplaats Haarlem.  

Wij begrijpen haar beslissing en feliciteren Lisa 

met haar nieuwe baan, maar we vinden het 

super jammer dat Lisa ons gaat verlaten. 

Gelukkig dat ze voorlopig nog even bij ons is! 

Uiteraard gaan we op zoek naar een waardige 

opvolger. 

Akemi Witte 

Akemi heeft aangegeven zich per 1 maart a.s. 

te willen gaan richten op haar eigen RT-

praktijk. Vandaar dat haar dienstverband op 

de BMS per die datum zal eindigen.  

Wij bedanken Akemi voor haar inzet en 

wensen haar alle succes in de toekomst! 

Merel van der Heijden 

Merel is nog ziek. Met betrekking tot de 

vervanging betekent dit het volgende. 

Tine werkt inmiddels 4 dagen per week in de 

groep en Michelle 1 dag, op vrijdag. 

Op dinsdag vervangt Jitske in de groep van 

Mathijs. 

Wij wensen Merel een goed herstel toe. 

 

 

Iedereen een fijne voorjaarsvakantie 

toegewenst! 

 


