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Beste ouder(s), verzorger(s),
Inschrijfavond
Maandag 25 januari (19.00 - 20.00 uur) staat de inschrijfavond gepland.
We gaan dat dit jaar anders doen. In verband met de coronacrisis is er dit jaar voor
‘nieuwe’ ouders een digitaal spreekuur. In de bijlage vindt u hierover meer informatie.
We hopen ook dit jaar op veel inschrijvingen. Kent u nog iemand die erover denkt zijn of
haar kind naar onze school te sturen, wilt u dan dit tijdstip aan hem of haar doorgeven?
Het gaat om kinderen die in het schooljaar 2021-2022 (of eerder) 4 jaar worden.
Indien u uw eigen kind wilt aanmelden, kunt u dat via mail of telefonisch aangeven. Dan
zorgen wij ervoor dat u een inschrijfformulier krijgt.

Activiteiten.



De teamcursus die gepland stond op donderdagmiddag 4 februari gaat niet door.

Ook de schoonmaakmiddag op vrijdagmiddag 29 januari vindt geen doorgang

Toetsen, Rapportages, Gesprekken


De Cito en IEP-leerlingvolgsysteem toetsen, die alle kinderen vanaf groep 3 in de
periode januari/ februari zouden maken, worden uitgesteld totdat de kinderen minstens
een week weer fysiek op school zijn. Deze toetsen mogen worden afgenomen tot en
met 31 maart. De resultaten worden na afloop digitaal naar de ouders gestuurd.



De kinderen krijgen op 9 februari wel hun rapport of observatiekaart.

De rapporten en de observatiekaarten worden opgesteld met de gegevens die de
leerkrachten op dat moment hebben. Dat betekent dat niet alles is ingevuld.
Voor sommige vakken zijn nog geen toetsen afgenomen en wat cijfers betreft, hebben
de leerkrachten alleen gegevens tot en met half december.


De gesprekken die gepland stonden in de week van 15 t/m 19 vinden digitaal of
tefonisch plaats. U krijgt hier nog meer informatie over.
Bij hoge uitzondering i.o.m. ib-er en/of directie zullen gesprekken op locatie
plaatsvinden.
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Nieuwbouw
De nieuwbouw van de school is begonnen. Bouwbedrijf Van der Ley is bezig met de
fundering. Er is wel een achterstand van een aantal weken opgelopen…….
Intussen zijn er binnen het team twee werkgroepen aan het werk:
De ene werkgroep houdt zich bezig met de inrichting van het schoolgebouw door
passend meubilair te kiezen en een andere werkgroep richt zich op de inrichting van
het schoolplein. We houden u op de hoogte!

Agenda:
25 januari:
9 februari:
15-19 februari:

digitale aanmeldingsavond
rapport/ observatiekaart
telefonisch spreekuur

Volgt u ons ook via:
 Facebook (Da Costaschool Elspeet)
 Instagram (dacostaschoolelspeet)

Met vriendelijke groet:
Personeel Da Costaschool
Elspeet
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