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Nieuwsbrief
Oudercontactavond

de overgang naar het voortgezet onderwijs
centraal staan. In deze groep worden

Op maandag 11 en dinsdag 12 februari zijn

gesprekken van 20 minuten per gesprek

de oudercontactavonden. De contactavonden

ingepland. Het is de bedoeling dat de

zijn speciaal bedoeld om te praten over de

kinderen van groep 8 ook bij het gesprek

vorderingen van uw kind. Vorderingen die

aanwezig zijn.

worden gemeten d.m.v. het afnemen van
methode gebonden toetsen en toetsen die
horen bij het leerlingvolgsysteem (Cito). De

Leerlingen vrij

groepsleerkrachten bespreken met u de

Op donderdag 7 februari hebben de

rapportcijfers en u krijgt het rapport mee

leerlingen vrij. Als team gebruiken wij deze

naar huis. Wij beschouwen deze avonden als

dag voor het analyseren van al onze toets

bijzonder waardevol en rekenen weer op uw

resultaten en bijwerken van onze

komst.

administratie.

Datum: 18 januari 2019

Voor het inplannen van de
contactavonden willen we

Luizen

graag zo goed mogelijk

Helaas zijn er hoofdluizen aangetroffen bij

aan uw wensen tegemoet

enkele kinderen. Dit kan ieder kind en iedere

komen. We willen

volwassene overkomen en is geen schande.

zodoende alle ouders van

Het is wel van belang hoofdluis direct te

groep 1 t/m 7 vragen om

behandelen om verdere verspreiding te

zelf een afspraak in te plannen.

voorkomen.

Zorgt u ervoor dat tussen gesprekken van

We willen u vragen om nog eens grondig de

broertjes en zusjes steeds 10 minuten

haren van uw kind (-eren) op de mogelijke

tijdsverschil zit? Dit in verband met het lopen

aanwezigheid van hoofdluis te controleren.

naar de volgende klas.

We hopen op deze manier verdere
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verspreiding te voorkomen. In de bijlage
Lukt dit u niet zelfstandig, dan kunt u altijd

vindt u meer informatie over welke

even bellen met school, dan plannen wij de

behandelmogelijkheden er zijn.

afspraak voor u in.
Het plannen van het gesprek kan tot

Invalkrachten

maandag 4 februari. Op vrijdag 8 februari

Ook deze week hebben wij weer ervaren dat

ontvangt u via de mail het definitieve rooster.

er sommige dagen geen invalkrachten meer

Verwijsgesprekken gr 8
Voor de kinderen van groep 8 zijn er in deze

beschikbaar zijn. Door het lerarentekort zijn
er te weinig leerkrachten beschikbaar om
ziekte op te vangen in het basisonderwijs.

periode verwijsgesprekken. Deze gesprekken
zijn op donderdag 7 februari, dinsdag 12

We doen er op dit moment alles aan om het

februari en donderdag 14 februari. Bij de

naar huis sturen van een groep te

oudercontactavond van groep 8 zal met name

voorkomen. Dat betekent dat leerkrachten

voor elkaar invallen als zij eigenlijk een vrije
dag hebben, dat leerkrachten af en toe zullen
verschuiven van groep en dat de extra
ondersteuning soms wegvalt. We hopen op
uw begrip.

Sportaanbod
In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u
een flyer van buurtsportwerk voor de
kinderen van groep 3 t/m 6 met betrekking
tot het naschools sportaanbod wat in 2019
tot juni georganiseerd wordt.
Vindt uw kind het leuk om gratis te spelen, te
bewegen en te sporten met andere kinderen
uit de omgeving én met een meester of juf
van het Buurtsportwerk,
kijk dan op de flyer/poster voor de
momenten, locatie en tijden, opgeven hoeft
niet!
Eveneens vindt u een flyer van de
badmintonvereniging voor de kinderen van
groep 6 t/m 8 voor het volgen van een aantal
“speel mee” trainingen voor gereduceerd
tarief.

Agenda
21 januari

Tweede toetsweek

Alvast noteren
28 januari

Leerlingenraad

29 januari

MR vergadering

30 januari

Open dag AOC Terra

31 januari en

Open huis Linde

1 februari
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