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Nieuwsbrief
Oudercontactavond

Voor de kinderen van groep 8 zijn er in deze

Op maandag 12 en dinsdag 13 februari zijn

periode verwijsgesprekken. Deze gesprekken

de oudercontactavonden. De contactavonden

zijn op donderdag 15 februari, maandag 19

zijn speciaal bedoeld om te praten over de

februari en dinsdag 20 februari.

vorderingen van uw kind. Vorderingen die
worden gemeten d.m.v. het afnemen van

Bij de oudercontactavond van groep 8 zal

methode gebonden toetsen en toetsen die

met name de overgang naar het voortgezet

horen bij het leerlingvolgsysteem (Cito). De

onderwijs centraal staan. In deze groep

groepsleerkrachten bespreken met u de

worden gesprekken van 20 minuten per

rapportcijfers en u krijgt het rapport mee

gesprek ingepland. Het is de bedoeling dat de

naar huis. Wij beschouwen deze avonden als

kinderen van groep 8 ook bij het gesprek

bijzonder waardevol en rekenen weer op uw

aanwezig zijn.

komst.
Ouders van groep 8 kunnen hun gesprek
Voor het inplannen van de

plannen via de volgende link:

contactavonden willen we

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Jg

graag zo goed mogelijk

mC3MZgtPZRZ7BAmpm-

aan uw wensen tegemoet

91dM44iIAzydZqYp14g_c3Q/edit#gid=0

Datum: 26 januari 2018

komen. We willen
zodoende alle ouders van
groep 1 t/m 7 vragen om
zelf een afspraak in te plannen.

Leerlingen vrij
Op maandag 5 februari hebben de leerlingen
vrij. Als team gebruiken wij deze dag voor

Dit kan via de volgende link:

het analyseren van al onze toets resultaten

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QD

en bijwerken van onze

QDD1szeW3xRfI-

administratie.

Jaargang: 2017-2018

Nummer : 18

msWVnlqP4NR77Suade6OS5zAhdI/edit#gid=
0
Zorgt u ervoor dat tussen gesprekken van

Schoolarts groep 7

broertjes en zusjes steeds 10 minuten

Op 30 januari, 31 januari,

tijdsverschil zit? Dit in verband met het lopen

1 februari en 6 februari komt

naar de volgende klas.

de schoolarts voor de kinderen
van groep 7. In totaal komt de

Lukt dit u niet zelfstandig, dan kunt u altijd

schoolarts vier keer. De ouders van de

even bellen met school, dan plannen wij de

kinderen hebben hierover bericht gekregen.

afspraak voor u in.
U kunt uw kind ophalen uit de klas voor u
Het plannen van het gesprek kan tot

naar het gesprek met de dokter gaat. Het

maandag 5 februari. Op vrijdag 9 februari

gesprek met de dokter is bij de IB-kamer.

ontvangt u via de mail het definitieve rooster.

Staken
Op woensdag 14 februari staken de scholen
in het noorden van Nederland. Ook onze
school doet aan deze staking mee. We vinden
het erg vervelend voor u als ouder, maar wij
vragen om uw begrip en willen graag dat u

Kwijt geraakt
Alanah is haar Mepal beker kwijtgeraakt. En
Sylven is een smart game kwijtgeraakt.
Mocht iemand een van beide gevonden
hebben, dan graag even melden via
directie@heidepolle.nl.

goed geïnformeerd bent over de reden
waarom wij staken.
We maken ons ernstige zorgen over de
kwaliteit van het onderwijs. Zoals reeds
meerdere keren aangegeven, merken wij

Agenda
30/31 januari/ Schoolarts gr 7
1 februari

regelmatig de gevolgen van het
lerarentekort. Tot nu toe hebben we nog
geen groepen naar huis hoeven sturen, maar
dat is vooral te danken aan het grote
verantwoordelijkheidsgevoel van de
leerkrachten. De afgelopen weken hebben
duo partners extra uren gedraaid om te
voorkomen dat groepen naar huis gestuurd
moesten worden of zijn onze extra
begeleidingsuren ingezet om de klassen te
draaien.
Het is mooi, dat we op deze manier kunnen
voorkomen dat groepen naar huis worden
gestuurd, echter dit heeft als keerzijde dat
extra begeleiding op dat moment niet
geboden kan worden. Dit zal op de lange
termijn ten koste gaan van de kwaliteit van
ons onderwijs.
Zodoende vinden wij het belangrijk om een
signaal af te geven in Den Haag. We vragen
een flinke investering in het basisonderwijs,

Alvast
noteren
5 februari

Margedag, leerlingen vrij

6 februari

Schoolarts gr 7

12 februari

Leerlingenraad

12 februari

Contactavond

13 februari

Contactavond

14 februari

Stakingsdag

14 februari

Regionale ronde
voorleeswedstrijd

15/19/20
Februari

Verwijsgesprekken gr 8

24 februari

Voorjaarsvakantie
t/m 4 maart

7 maart

Margedag, leerlingen vrij

voor kleinere klassen, meer handen in de klas
en een eerlijk salaris. We trekken samen op
met de vakbonden en de
werkgeversorganisaties.
Mocht de staking echt problemen geven, dan
kunt u contact opnemen met de directeur.
We zoeken dan samen naar een oplossing.
Wij hopen dat u onze actie steunt en hopen
op uw begrip.
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