
 

 

Weekbrief bovenbouw 
Vrijdag 28 januari 

 

Beste ouders, 

Mondkapjes en testen 

Op dit moment geldt nog steeds de maatregel: vanaf groep 6 dragen kinderen 

een mondkapje in de gangen. Omdat de groepen 5/6 bij ons gecombineerd zijn, 

houden we aan dat vanaf groep 5 alle kinderen een mondkapje op de gang 

moeten dragen. 

We zien dat er steeds meer kinderen naar school komen zonder mondkapje. 

Laten we er samen voor zorgen dat we veilig open kunnen blijven. Zeker nu de 

quarantaineregels versoepeld zijn.  

Maandag krijgen alle kinderen weer 5 zelftesten mee naar huis.  

 

Week van de poëzie 

Komende week besteden we aandacht aan de week van de poëzie. Dat doen we 

door dagelijks een gedicht met elkaar te lezen en daarover in gesprek te gaan.  

 

Verkeerslessen groepen 7 en 8  

We gaan binnenkort starten met de theorielessen voor de groepen 7 en 8. 

Normaliter doen we in groep 7 de theorie en in groep 8 de praktijk. Vanwege de 

rommelige coronajaren vinden we het belangrijk dat dit jaar beide groepen 

meedoen aan het theoriegedeelte. Het praktisch examen is alleen voor de 

groepers-8.  

 

Yogalessen  

Charlotte geeft naast de gymlessen ook yogalessen. We beseffen ons goed dat 

de coronaperiode veel van de kinderen vraagt. Deze lessen geven handvatten 

om te ontspannen. Tijdens de yogales, maar ook in de eigen stamgroepen.  

In navolging van deze lessen kijken we welke kinderen nog meer behoefte 

hebben aan yogalessen/handvatten om voldoende te kunnen ontspannen. Cindy 

zal aan deze kinderen nog meer lessen geven.  

 



Resultaten DIA-toetsen 

Deze zijn voor de groepen 6 t/m 8 in te zien in het Ouderportaal van Parnassys. 

De groep 5 uitslagen zijn ook binnen, maar de synchronisatie laat altijd even op 

zich wachten. Dat komt omdat de resultaten landelijk nog worden bijgesteld. 

Zodra ze beschikbaar zijn, komen ze vanzelf in het Ouderportaal te staan.  

Het kan zijn dat jullie kind nog niet klaar is met een toets. Het resultaat is dus 

vanzelfsprekend nog niet te zien in Parnassys.  

En laten we dit vooral niet vergeten,… 

 

 

Warme groet, 

Soumaya, Ine, Nico, Marga, Guido, Christine, Eelco, Arjan, Zineb, Carine, Nicky, 

Rosa, Cindy en Youri 

 


