
Van de directie 

 Januari en februari 2022 

Allereerst alle goeds voor een gezond, gelukkig en gezellig 2022. Laten we er op hopen 

en vertrouwen dat er zich weer meer mogelijkheden en kansen voor gaan doen in het 

nieuwe jaar. 

Deze nieuwsbrief is voor de periode tussen de kerstvakantie en de voorjaarsvakantie. Dit 

is een relatief korte periode van 6 weken. En zoals het er nu naar uit ziet kunnen we, 

naast lekker lesgeven en jullie kinderen begeleiden in hun ontwikkeling, niet heel veel 

extra’s doen. 

We zijn blij dat we net voor de kerstvakantie toch nog kerst hebben kunnen vieren. Door 

de   scholensluiting werd alles een week vervroegd, maar met vereende krachten is het 

op beide locaties gelukt om voor de kinderen een leuk kerstetentje op school te          

organiseren. Het motto “als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het 

gaat” hebben we prachtig in praktijk gebracht! 

In de komende periode zullen we ons richten op de midden -toetsen van Cito. Dit is een 

update om te zien of het eerste half jaar onderwijs heeft opgebracht wat we bedacht 

hebben. Aan de hand van de opbrengsten van de M-toetsen bespreken we dan        

teambreed wat er veranderd of bijgesteld moet worden aan het onderwijs in de groep om 

er voor te zorgen dat het voor de kinderen nog meer rendement oplevert. Met deze     

aanpassingen kunnen we dan allemaal de tweede helft van het schooljaar tegemoet. 

Voor mij is dit het laatste voorwoord van de nieuwsbrief. Na de voorjaarsvakantie start ik 

op mijn nieuwe werkplek bij stichting Arcade als meerscholendirecteur in Hardenberg. 

De komende     weken zal ik aan de beide locatie-coördinatoren, Karin en Wouter, de 

lopende zaken overdragen. Ik heb er alle vertrouwen in dat de voortgang van de 

A.Bosschool en de Wije bij hen (voorlopig) in goede handen is. Daarnaast hebben we op 

beide scholen een fantastisch team; als ze er met elkaar voor blijven staan dan komt het 

helemaal goed. 

Rest mij nog jullie nu alvast te bedanken voor de prettige samenwerking, de gezelligheid, 

de    betrokkenheid en het jarenlange vertrouwen. Ik vertrek met een gevoel van      

dankbaarheid en trots voor de scholen en het onderwijsteam. 

Het ga je goed bij alles wat je doet, blijf gezond en wees lief voor elkaar. 

Hartelijke groet, 

Jantien Blankhorst-Hartkamp 
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Afscheid Jantien 

Na de voorjaarsvakantie zal onze directeur Jantien gaan starten met haar nieuwe baan. Na al die    

jaren bij ons zullen wij haar natuurlijk niet zomaar laten gaan. Nadere invullingen zullen wij jullie nog 

laten weten, een en ander hangt natuurlijk ook samen met de dan geldende maatregelen. We houden 

jullie op de hoogte!  

 

Informatie avond nieuwe ouders 

Op dinsdag 18 januari aanstaande is de info avond voor nieuwe ouders gepland. Deze avond zal    

digitaal plaatsvinden. Mochten jullie nog mogelijk geïnteresseerde mensen kennen, laat het ze gerust 

weten en zij kunnen zich opgeven via mail bij juf Marjanne (m.klomp@de-mare.org) of juf Martine 

(mg.aaftink@de-mare.org) 

 

Rapporten inleveren 

Mochten jullie thuis nog een rapport hebben liggen, zouden jullie deze dan alsnog in willen leveren? 

Na de voorjaarsvakantie zullen alle kinderen namelijk hun eerste rapport krijgen. 

 

Advies gesprekken groep 8      

In verband met de aanmelding voor het voortgezet onderwijs, zullen meester Wouter en meester   

Martijn met alle groep 8 leerlingen en hun ouders een advies gesprek plannen. Deze gesprekken 

staan gepland op maandag 17 en donderdag 20 januari. Via de leerkrachten horen de  betreffende 

ouders en leerlingen de invulling van deze gesprekken.  

 

Cito toetsen midden 

In januari/februari zal er in elke groep weer een start worden gemaakt met de Cito toetsen. 

Dit keer zijn de midden toetsen aan de beurt. De toetsen die wij afnemen zijn technisch     

lezen; begrijpend lezen;    spelling en rekenen. Voor de kleuters gebruiken wij andere toetsen 

en bekijken wij vooral waar zij staan in hun taal– en rekenontwikkeling. Tijdens de contact 

gesprekken in maart zullen de scores ook terug te vinden zijn in de rapporten van ieder kind.  

 

En natuurlijk de jarigen van januari en februari! 

 
2 Lieke groep 1  
4 Seb groep 1  
6 Isa groep 4  
  Juf Marije 
15 Marcelina groep 1  
19 Elin en Stef groep 5  
22 Bram groep 3  
   Juf Hilde 
24 Sven groep 7  
26 Thije groep 5  
 

Agenda januari en februari 2022  

17 en 20 januari Adviesgesprekken groep 8 

18 januari Informatie avond nieuwe ouders 

19 januari  MR vergadering 

21 t/m 28 februari! voorjaarsvakantie 

7 Milan groep  5  
8 Tijn groep 7  
13 Joël groep 1  
13 Max groep 2  
18 Lisa groep 2  
19 Noa groep 3  
20 Jim groep 1  


