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9, 10 EN 11 MAART AANMELDEN VOORTGEZET ONDERWIJS
NATIONALE OMPLIMENTENDAG
20 februari 2021
schooljaar 20 20-2021

februari 2021
ma 22 en di 23
groep 8: adviesgesprekken
vr 26
juf Sannah jarig
maart 2021
ma 1
nationale complimentendag
di 2 en wo 3
aanmelddag voortgezet onderwijs
do 4
juf Gwynn jarig
week 10
oudergesprekken
zo 14
juf Merel jarig
wo 17
studiedag team: alle units vrij
Tweede Kamer verkiezingen
vr 19
nationale pannenkoekdag
za 20
dag van de leerplicht
zo 21
aanvang lente
week 12
week van het geld (t/m 26-03)
wo 24
grote rekendag
do 25
juf Myrthe jarig
zo 28
zomertijd (+1 uur)
wo 31
juf Marjolein jarig
groep 7: verkeersexamen theorie

Overtref jezelf!

Elk jaar op 1 maart is het Nationale Complimentendag. Het klinkt zo
vanzelfsprekend….een complimentje geven als iets goed gaat! Toch doen we
het in de praktijk maar bitter weinig. Dat komt omdat het geven van
complimenten helaas (nog) niet echt in de volksaard van Nederlanders zit.
We zien vaak wat fout gaat, maar veel minder wat er goed gaat.
Jammer, want juist in deze bijzondere tijd kunnen we allemaal wel wat extra waardering
gebruiken!
“De diepst menselijke emotionele behoefte is de behoefte om gewaardeerd te worden” aldus
William James (Amerikaanse psycholoog 1842 -1910). Hoe waar deze stelling is blijkt niet
alleen uit onderzoek, maar wordt ons al een (corona)jaar lang met de dag steeds duidelijker.
En alhoewel we gebrek aan waardering natuurlijk niet met één dag en wat ‘extra aandacht’
kunnen invullen, kan het natuurlijk geen kwaad om er eens een dag wat bewuster bij stil te
staan. Zeker dit jaar!

ONLINE AANMELDEN VOORTGEZET ONDERWIJS
Dit schooljaar zullen i.v.m. corona de aanmeldingen geheel digitaal plaatsvinden. Leerlingen
die aan het eind van dit schooljaar de basisschool gaan verlaten dienen zich in te schrijven bij
een school voor het voortgezet onderwijs. Deze aanmelding moet op 9, 10 of 11 maart 2021
digitaal verzonden worden. Na het aanmeldingsformulier volledig digitaal ingevuld te
hebben, drukt u op de verzendknop en ontvangt u een automatisch bericht dat de
aanmelding is ontvangen.
Bekijk HIER de aanmeldprocedure van het Markland College
Oudenbosch en HIER is het aanmeldformulier te vinden.
Bekijk HIER de aanmeldprocedure van het Prinsentuin College
Oudenbosch en HIER is het aanmeldformulier te vinden.

VEILIGHEIDSMONITOR
Sinds 1 augustus 2015 zijn scholen in het primair onderwijs (po) wettelijk verplicht werk te
maken van sociale veiligheid voor leerlingen. Scholen moeten daarbij een valide en
betrouwbaar instrument gebruiken, dat gestandaardiseerd is. Wij gebruiken hiervoor de
Veiligheidsmonitor. Binnenkort krijgt u een uitnodiging van Praktikon om
een vragenlijst in te vullen zodat wij met de opbrengst hiervan een nog
beter beleid kunnen voeren m.b.t. de sociale veiligheid op onze school.
Alvast bedankt voor uw medewerking!

CORONABELEID BIJ OPHALEN
Om het risico op besmettingen zo laag mogelijk te houden zijn we helaas genoodzaakt om de
richtlijnen vanuit de overheid te hanteren. Deze richtlijn zegt: Voor groep 1 tot en met 6
geldt dat één ouder/verzorger het kind mag brengen en halen. Daarbij blijven zij buiten de
school, houden 1,5 meter afstand. Het advies aan ouders is om een mondkapje te dragen.
Daarnaast worden ouders verzocht om precies op tijd te komen en direct na het ophalen
weer te vertrekken, zodat verspreiding van het virus kan worden voorkomen.
Net voor de carnavalsvakantie was het erg druk en bleven ouders langer hangen dan
noodzakelijk. Wij verzoeken iedereen zich aan deze afspraken te houden. Alvast bedankt!

