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Coronavirus
Belangrijke data:
9 t/m 20
mrt
25 mrt
2 apr
2 apr
9 apr
10 apr
13 apr
15 apr t/m
17 apr

Projectweek thema: Mijn lijf.
Studiedag Kanjer. Alle kinderen
vrij.
Informatiemarkt.
Verkeersexamen groep 7.
Paasontbijt.
Goede vrijdag.
Tweede Paasdag.
Centrale eindtoets CITO.

De informatie wat betreft de ontwikkelingen
van het coronavirus wordt regelmatig verstrekt
via mail of Parro. We adviseren u deze
informatiebronnen regelmatig te controleren.
U kunt vandaag een update verwachten van Het
Spectrum.
We vragen u om zich te houden aan de
richtlijnen en ons te steunen in de afspraken die
we maken. Kinderen met milde
gezondheidsklachten (niezen, hoesten, keelpijn,
lichte koorts) vragen we ook thuis te blijven.
Als team denken we uiteraard na over
mogelijkheden m.b.t. het onderwijs mochten de
scholen sluiten.

Vakantierooster 2020-2021
Eerste schooldag

31 augustus 2020

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarvakantie

19 oktober 2020 t/m 23 oktober 2020
21 december 2020 t/m 1 januari 2021
22 februari 2021 t/m 26 februari 2021

Pasen

2 april 2021 t/m 5 april 2021

Koningsdag

27 april 2021

Meivakantie
Hemelvaart

3 mei 2021 t/m 14 mei 2021
13 mei 2021 t/m 14 mei 2021 (valt in de
meivakantie)
24 mei 2021
19 juli 2021 t/m 27 augustus 2021

Pinksteren
Zomervakantie

Groot project
Van 9 tot en met 20 maart vindt de
projectweek plaats. We werken deze
weken over het thema ‘Mijn lichaam’.
Elke klas werkt aan een eigen subthema.
Er worden in de klassen workshops
gevolgd die zijn georganiseerd door de
OR en verschillende ouders van de
school. De kijkmiddag op 19 maart gaat
i.v.m. het coronavirus niet door.

Schoolzwemkampioenschappen
Afgelopen weekend hebben de
zwemkampioenschappen plaatsgevonden.
Het team van De Wiekslag is als 6e team
geëindigd. Er deden in totaal 16 teams
mee. We zijn trots op het behaalde
resultaat!

Centrum jeugd en gezin
Dit schooljaar krijgen alle leerlingen uit de groepen 2 en 7 een uitnodiging van het Centrum
voor Jeugd en Gezin (CJG). Dit is voor een afspraak met een jeugdverpleegkundige of
jeugdarts.
Waarom een afspraak? Het CJG volgt de ontwikkeling van alle kinderen en onderzoekt hoe het
gaat met hun gezondheid. Daarom krijgt u op vaste momenten een uitnodiging voor een
afspraak. Uw kind wordt dan gewogen en gemeten, de ogen en oren worden getest en u kunt
vragen stellen aan en overleggen met een jeugdarts of jeugdverpleegkundige.
Groep 7: zelf een afspraak maken De komende tijd krijgen ouders van groep 7-leerlingen een
brief van het CJG. Hierin wordt u uitgenodigd om zelf een afspraak te maken. Ook staat erin
wat u en uw kind van de afspraak kunnen verwachten. Om een idee te geven van de
onderwerpen die je kunt bespreken, zit bij de brief een onderwerpenlijst.
Andere leerlingen zijn ook altijd welkom Zit uw kind niet in groep 2 of 7, maar wilt u wel graag
een afspraak met een jeugdarts of jeugdverpleegkundige? Bijvoorbeeld voor een ogen- of
orentest, omdat je het idee hebt dat uw kind niet lekker in zijn vel zit of voor voorlichting over
de puberteit? U bent altijd welkom bij het CJG! Op de contactpagina van onze website ziet u
op welke manieren u een afspraak kunt maken.

Tafeltennistoernooi
Het op woensdagmiddag 26 februari gespeelde COMBAT Scholieren Tafeltennis Toernooi was,
mede door de enthousiaste deelname van veel leerlingen een groot succes. Het aantal
deelnemers was dit jaar lager dan andere jaren en daarom is alleen in de middag gespeeld. Alle
groepen speelden ’s middags de wedstrijden en iedereen kwam veel aan spelen toe. De middag
werd geopend door een warming-up door Peter, waaraan door iedereen fanatiek werd
meegedaan. Door Peter werd er een behendigheidspelletje georganiseerd op een
tafeltennistafel waar iedereen fanatiek aan deelnam.
Aan het eind van de middag werden de wedstrijden om het algemeen meisjes- en
jongenskampioenschap gespeeld. Het scholierentoernooi is mede mogelijk gemaakt door Speel
uit Bleiswijk. Zij hebben het toernooi gesponseerd met extra prijzen. CBS De Poort heeft dit jaar
de wisselbeker in ontvangst mogen nemen! Scholieren die door het scholierentoernooi
enthousiast zijn geworden voor de tafeltennissport kunnen komen spelen op, woensdag- en
vrijdagavond, vanaf 19:15 uur. De trainingsavond is woensdagavond. Meer info: Jaap Haagsma
jhaagsma@telfortglasvezel.nl

