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Agenda tot de volgende nieuwsbrief
woensdag 9 februari
vrijdag 18 februari
vrijdag 18 februari
maandag 21 februari

studiedag - leerlingen hele dag vrij
rapporten mee
nieuwsbrief 6
start oudergesprekken

Algemeen nieuws
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Hieronder het laatste nieuws van Archipelschool Magistraal.
Veel leesplezier gewenst!
Vriendelijke groet,
Oriana Pattinama

Corona update
Deze week heeft u een mail gekregen over de nieuwe quarantaine regels die het kabinet
afgelopen dinsdag heeft afgekondigd. Zoals ik in eerdere berichten heb aangegeven, zijn
deze regels niet zonder risico. Broertjes en zusjes van kinderen die positief getest zijn,
zouden in principe naar school mogen komen zonder klachten. Gelukkig hebben we gemerkt
dat veel ouders contact opnemen met school om te overleggen of de kinderen naar school
kunnen.
Graag wil ik een beroep op u doen om dit te blijven continueren. Dus heeft u meerdere
kinderen bij ons op school, en is daarvan één kind positief getest? Neem dan contact met de
school op om af te stemmen of de andere kinderen naar school kunnen komen.

Gezonde School
Wij hebben het vignet gezonde school op het onderdeel
sport en bewegen ontvangen! Met trots kunnen wij officieel
onze school een gezonde school noemen op het gebied
van sport en bewegen. Dit houdt in dat wij structureel veel
aandacht besteden aan sport en bewegen. Dit doen wij
niet alleen tijdens de gymlessen, maar wij hebben dit ook
geïntegreerd binnen andere vakken.
Op de website van de gezonde school kunt u zien dat onze
school 2 themacertificaten heeft.

Traktaties
Trakteren is leuk! Traktaties zijn lekker! Lekker kan ook gezond zijn. Wij zijn een gezonde
school op het gebied van voeding en bewegen.
Op www.gezondtrakteren.nl staan allerlei leuke en gezonde trakties. Als school stimuleren
wij het trakteren van gezonde traktaties!

Nieuwe website
2 februari aanstaande zal onze nieuwe website worden gelanceerd aan het einde van de
middag. Neem op of na 2 februari eens een kijkje op onze nieuwe website.

MQ-scan
U heeft deze week een brief gekregen over de MQ-scan. Graag wil ik u vragen om deze
brief ingevuld te retourneren.

Diatoetsen
De leerlingen zijn de afgelopen tijd druk bezig geweest met de middentoetsen van DIA. Dit
zijn belangrijke meetmomenten voor de leerkrachten om te kijken of de leerlingen gegroeid
zijn. Een aantal leerlingen heeft door afwezigheid nog niet alle toetsen gemaakt. Wij zorgen
ervoor dat alle leerlingen de toetsen gemaakt hebben. De scores zullen de leerkrachten t.z.t.
bespreken. Aan de hand van de scores zullen de leerkrachten analyses schrijven met een
plan van aanpak. Dit voor de ontwikkeling van de leerlingen.

Oudergesprekken + inschrijven voor de
oudergesprekken
Binnenkort staan de oudergesprekken weer gepland. Wij vinden ouderbetrokkenheid en dus
ook de oudergesprekken enorm belangrijk. Wij verwachten dat alle ouders zich zullen
aanmelden/inschrijven voor een oudergesprek.
Inschrijven voor de oudergesprekken gebeurt via Parro. De leerkrachten zullen hier een
berichtje in Parro over sturen.

Sport & switch
Eindelijk weer sporten!

Om alle Middelburgse kinderen na de lockdown (weer) in beweging te krijgen heeft
Sport & Switch de Sprong de prijs verlaagd. Voor €20 euro doet uw kind 2 maanden
lang 2 verschillende sporten. En daarna kiest u gewoon weer opnieuw 2 sporten naar
keuze! Meer informatie in de flyer of https://sportswitch.nl/

Met sportieve groet
Sport & Switch

