
 

 

 

 

 

 

 

 

Citotoetsen 
In de 2e helft van januari worden “traditioneel” de cito-midden-toetsen 

afgenomen vanaf groep 3. We kunnen dan weer zien hoeveel de 

leerlingen zijn gegroeid in hun ontwikkeling ten aanzien van lezen, taal 

en rekenen. Mocht extra begeleiding nodig zijn, dan geven we die in de 

groep zelf of soms ook buiten de groep. We kunnen ook zien of de 

groepen en ook de school een beetje “op niveau zitten” vergeleken met 

scholen die ongeveer dezelfde schoolbevolking hebben. 

 

Eerste rapport 
Op donderdag 9 februari gaat het 1e rapport uit. Voor alle ouders is er de 

mogelijkheid om met de groepsleerkracht(en) over de ontwikkeling van 

hun kind te sparren tijdens een 10-minutengesprek in de week erna. 

Afspraken worden tegen die tijd weer via Parro gemaakt. 

 

Juf Laura van Rijn 
Juf van Rijn heeft het afgelopen jaar alles bij elkaar veel op haar bordje 

gekregen. Afgelopen december bleek het echt te veel. Op doktersadvies 

is zij een tijdje niet op school, zodat zij thuis weer een beetje op adem 

kan komen. Ze hoopt spoedig weer op te kunnen gaan bouwen. We 

wensen haar veel sterkte en Gods zegen toe.  

 

Meester- en juffenfeest 
Op vrijdag 24 februari vieren alle meesters en juffen hun verjaardag. In 

alle groepen is het dan feest. Dat is een gezellige afsluiting voor de 
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vakantie die voor de groepen 1 t/m 4 om 12.20 uur start. De groepen 5 

t/m 8 hebben deze dag een continurooster en krijgen tussen de middag 

op school iets te eten en te drinken. (Zij hoeven dus deze keer geen 

lunchpakketje mee te nemen.) Om 14.00 uur begint voor hen de 

vakantie.  

 

Voorjaarsvakantie & Studiedag 
Van zaterdag 25 februari tot en met maandag 6 maart hebben we 

voorjaarsvakantie. Op maandag 6 maart heeft het team een studiedag, 

dus dat betekent nog een extra dagje vakantie voor de leerlingen. 

Fijne vakantie vast! 

 

Vakanties 2023-2024 
Deze zijn inmiddels Katwijk-breed vastgesteld en staan op onze 

schoolsite. Let wel (en we zeggen het er altijd maar even bij voor alle 

zekerheid): de zomervakantie die onderaan in het lijstje met 

schoolvakanties voor het volgende schooljaar staat, is niet de 

aankomende zomervakantie, maar de zomervakantie van 2024! 

Direct naar de vakantiepagina? Klik op: 

https://www.oranjeschoolkatwijk.nl/pagina/436894/Vakanties 
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