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Rapporten 
Afgelopen maandag hebben de leerlingen de rapporten meegekregen. Zoals u eerder in de 
nieuwsbrief heeft kunnen lezen, is er nog geen overzicht van de CITO toetsen toegevoegd. 
Dit komt omdat we nog aan het toetsen zijn. U ontvangt dit overzicht op 9 april in het 
rapportmapje. We willen u dan ook vragen om het rapport uiterlijk 31 maart weer mee terug 
naar school te geven, zodat de leerkracht het mapje in orde kan maken en weer mee kan 
geven.  
  

Mening peilen over een eventueel continurooster 
Met het team hebben we de mening gepeild over het al dan niet structureel maken van een 
continurooster. Ook uw mening willen graag weten.  
Volgende week ontvangt u digitaal een korte enquête met vier vragen die gaan over een 
continurooster. We verzoeken u om deze in te vullen en te verzenden.   
Al deze meningen tezamen moeten leiden tot een besluit of we doorgaan zonder 
continurooster, dan wel dat we een plan maken hoe het continurooster eruit komt te zien. 
Dit besluit wordt samen met de MR genomen. 
Mochten alle meningen leiden tot een plan voor een continurooster, dan leggen we dit aan 
alle ouders voor. 
 

De Schat: peutergroep 
Vanaf 1 maart draait kinderdagverblijf De Schat een peutergroep op basisschool De Veste. 
Vier ochtenden in de week maakt een groep van 2-3 jarigen gebruik van het BSO lokaal. Zij 
krijgen hier verschillende spel- en leeractiviteiten aangeboden en ze spelen fijn buiten op het 
schoolplein. We wensen alle kinderen en hun leidsters van harte welkom en hopen dat zij 
een fijne tijd hebben! 
 

Overlast van geparkeerde rijwielen of andere voertuigen 

De bewoners in de Pr. Bernhardstraat ervaren veel overlast tijdens het halen en brengen van 
kinderen door geparkeerde fietsen of andere voertuigen voor de opritten van de huizen. 
Laten we er samen voor zorgen dat de bewoners hier geen last van hebben en parkeer uw 
fiets of voertuig op plaatsen waar u niemand hindert.  
Ook als u denkt dat het maar voor korte tijd is kan dit toch tot irritaties leiden. En dat wil 
toch niemand. 
 

 
 

 


