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Agenda
22 t/m 26 februari
· Voorjaarsvakantie 

Donderdag 25 februari
· Hienke Jannink jarig

Maandag 1 maart
· Oud papier container

Donderdag 4 maart
· 15.00 uur teamvergadering

Vrijdag 5 maart
· Rapport groep 8

Week van 8 t/m 12 maart
· Adviesgesprekken groep 8 (online)

Donderdag 11 maart
· Nieuwsbrief 9 verschijnt

Donderdag 18 maart
· Rapport groep 3 t/m 7

Week van 22 t/m 26 maart
·  10-minutengesprekken groep  

1 t/m 7 (online)

Geachte ouders en kinderen,
Nadat we maandag toch nog een dag langer thuis moesten blijven door het slechte 
weer, zijn we gelukkig nu weer allemaal samen op school. We willen u nogmaals  
bedanken voor uw inzet tijdens het thuisonderwijs. Met elkaar hebben we geprobeerd 
om de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. We gaan weer fijn samen aan het werk 
op school, waarbij de nadruk de eerste weken zal liggen op het welbevinden en de 
groepsvorming. Als de kinderen weer wat gewend zijn aan school, zullen we beginnen 
met het afnemen van de Cito toetsen.

Adviesgesprekken groep 8
De leerlingen van groep 8 krijgen op vrijdag 5 maart hun rapport uitgereikt. In de  
week van 8 t/m 12 maart zullen dan de adviesgesprekken online plaatsvinden, zodat  
de aanmelding voor het VO ook tijdig verstuurd kan worden. Binnenkort ontvangt u  
hiervoor de uitnodiging.

Uitreiking rapport
Op donderdag 18 maart zal het rapport uitgereikt worden aan de leerlingen van de 
groepen 3 t/m 7. In het rapport kunt u de resultaten zien van de periode augustus t/m 
december. De resultaten van de online lessen worden niet meegenomen in het eerste 
rapport. Ook zijn nog niet alle Citotoetsen afgenomen op het moment dat het rapport 
uitgereikt wordt. Wij kiezen er voor om de toetsen voor Technisch Lezen, Begrijpend 
Lezen en Rekenen&Wiskunde vooraf af te nemen en te vermelden op het rapport. Een 
deel van de overige geplande toetsen wordt nog wel afgenomen en kunt u terugvinden 
op het tweede rapport.
Als kinderen langere tijd ziek zijn of in quarantaine moeten tijdens de afnameperiode, is 
het mogelijk dat sommige toetsuitslagen niet vermeld kunnen worden. Deze vindt u dan 
ook terug op het tweede rapport.

10-minutengesprekken
In de week van 22 t/m 26 maart zullen de 10-minutengesprekken voor de groepen 1 t/m 7 
online gehouden worden. U krijgt hiervoor na de voorjaarsvakantie een uitnodiging.

SchoolWapps
Op woensdag 17 februari zal ons ouderportaal SchoolWapps 2.0 een andere naam en 
logo krijgen, namelijk Klasbord Ouderapp. Om de nieuwe versie op uw mobiel te krijgen, 
hoeft u alleen maar de app op uw telefoon te updaten. Verder verandert er niets:  
u hoeft niet opnieuw in te loggen of aan te melden. Als u niet direct de update doet, 
blijft de oude app gewoon werken.

Gezinsviering vervalt
De gezinsviering die gepland stond op zaterdag 20 februari gaat helaas niet door i.v.m. 
de verlenging van de lockdown. 

Jaargang 14   11 feb 2021   Nieuwsbrief 8

De Bongerd 1     7642 DA Wierden     Tel. 0546 - 57 26 90     directie@mariaschoolwierden.nl

www.mariaschoolwierden.nl

http://www.mariaschoolwierden.nl


Schoolmaatschappelijk werk
Binnen Avedan, het maatschappelijk werk in Wierden, zijn perso-
nele verschuivingen geweest. Kiran Angnoe vervangt tijdelijk Lars 
Huzen. Hieronder stelt zij zich aan u voor:

Via deze weg wil ik me graag aan u voorstellen. Mijn naam is 
Kiran Angnoe en ik ben tijdelijk de schoolmaatschappelijk  
werker bij uw kind op school. Als schoolmaatschappelijk werker 
ben ik werkzaam vanuit de organisatie Avedan. Het school-

maatschappelijk werk is er voor leerkrachten, intern begeleiders, 
kinderen, maar ook voor de opvoeders. 
Mocht u als ouder de behoefte hebben om even stoom af te  
blazen, heeft u een vraag of wilt u tips/advies over bepaalde  
situaties, dan kunt u vrijblijvend contact met mij opnemen.  
In deze tijd kunnen we dit telefonisch of via videobellen doen.  
Ik ben telefonisch te bereiken op: 06 58 81 67 70. Wilt u liever 
een mail sturen dan kan dat naar k.angnoe@avedan.nl
Hartelijke groet, Kiran Angnoe 
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