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Agenda 
do 18 februari  : geen studiedag, lessen gaan door 
vr 19 februari : geen studiedag, lessen gaan door 
ma 22 tot en met vr 26 februari : krokusvakantie 
ma 1 maart : studiedag, alle leerlingen zijn vrij 
di 2 maart : geen studiedag, lessen gaan door 
wo 3 maart : geen studiedag, lesen gaan door 
vr 12 maart  : rapport mee 
vanaf do 4 maart :  inschrijving rapportgesprekken via Social Schools 
ma 15 t/m vr 26 maart : rapportgesprekken 
 
 
 

Directeur tijdelijk twee dagen per week afwezig 
Na de krokusvakantie zal ik iets minder vaak aanwezig zijn op school. Vanuit de stichting is 
gevraagd of ik een van de directeuren voor een periode van acht weken wil vervangen. Daarop 
heb ik ja gezegd. Ik zal gedurende deze periode, daar waar nodig ondersteunend zijn en daar 
waar nodig de eindverantwoordelijkheid dragen voor het Duet. Dat houdt in dat ik twee dagen 
aanwezig zal zijn op het Duet. De andere drie dagen ben ik op De Kwikstaart. Na deze periode 
neemt de directeur van het Duet haar werkzaamheden weer over. Als het nodig is, zal ik 
schuiven met de dagen, zodat ik de werkzaamheden voor beide scholen kan blijven uitvoeren.  
Boudewijn van Stuijvenberg 
 

Inschrijving rapportgesprekken via Social Schools 
In de periode van 15 tot en met 26 maart vinden de online rapportgesprekken plaats. Het 
inschrijven hiervoor zal vanaf nu ook online plaatsvinden via Social Schools. Na de 
krokusvakantie hoort u van ons hoe dat werkt. 
 
Heeft u de app Social Schools nog niet in gebruik? Dan verzoeken wij u een mail te sturen naar 
de leerkracht van uw kind, zodat wij u een koppelcode kunnen toesturen. 
 

Outdoor sport & fun in de vakantie 
Volgende week organiseert Videt sportieve activiteiten voor kinderen. Lees er hier meer over.  
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