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Agenda 
wo 26 januari t/m 5 februari : Nationale Voorleesdagen 
ma 24 januari   : Intekenen eindadviesgesprekken groepen 8 
vr 4 februari : rapport groepen 8 
ma 7 t/m vr 11 februari : eindadviesgesprekken groepen 8  
wo 16 februari : schoonmaakmiddag groepen 1 en 2, 13.00-15.00 uur 
do 17 en vr 18 februari : studiedagen, alle leerlingen zijn vrij 
ma 21 t/m vr 25 februari  : krokusvakantie 
ma 28 februari en di 1 maart : studiedagen, alle leerlingen zijn vrij 
ma 28 februari : intekenen voortgangsgesprekken groepen 1 
ma 28 februari : intekenen rapportgesprekken groepen 2 t/m 7 
vr 4 maart : rapport groepen 2 t/m 7 
ma 7 t/m vr 18 maart : voortgangsgesprekken groepen 1 
ma 7 t/m vr 18 maart : rapportgesprekken groepen 2 t/m 7 
vr 15 t/m ma 18 april : paasvakantie 
wo 20 t/m vr 22 april : eindtoets groepen 8 
ma 25 april t/m vr 6 mei : meivakantie 

 
 

Nationale Voorleesdagen 
De Nationale Voorleesdagen lopen dit jaar van 26 januari tot 
en met 5 februari. Andere jaren startten wij deze periode met 
een ontbijt in de klas, het voorleesontbijt. Gezien de 
coronamaatregelen hebben wij dit jaar geen ontbijt in de klas, 
maar wij besteden wel extra veel tijd aan voorlezen en op 
school gaan we tijdens de Nationale Voorleesdagen extra 
veel voorlezen. U kunt natuurlijk thuis ook hierbij aansluiten 
door dagelijks voor te lezen aan uw kind(eren).  
Veel leesplezier! 
 

Let op gladheid! 
Het is ’s ochtends vaak koud en daardoor kan er buiten gladheid ontstaan bij de ingangen op de 
eerste verdieping.  
 

Ingezonden berichten 

• Van Bibliotheek Amstelland: 
Lezen kan een feestje zijn. Lees elkaar bijvoorbeeld een klein gedichtje voor bij het 
ontbijt. Of blader samen met je kind door een kinderkookboek. Dat wordt smullen! In dit 
Bieb & Boekennieuws vind je nog meer leuke tips. 
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