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Nieuwsbrief
Oudercontactavond

Oud papier (herinnering)

Op maandag 11 en dinsdag 12 februari zijn

Maandag 4 februari hebben we weer oud

de oudercontactavonden. De contactavonden

papier. Deze keer doen we graag een beroep

zijn speciaal bedoeld om te praten over de

op de volgende ouders:

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

Farhad Abdo

methode gebonden toetsen en toetsen die

Mark van het Meer

horen bij het leerlingvolgsysteem (Cito). De
groepsleerkrachten bespreken met u de
rapportcijfers en u krijgt het rapport mee
naar huis. Wij beschouwen deze avonden als
bijzonder waardevol en rekenen weer op uw
komst.

Tessa Punter
Jayden Sleenhoff
Friso Moedt
Aiden Bruinenberg
De reserve ouders zijn:

Nummer : 19

Datum: 1 februari 2019

Voor het inplannen van de
contactavonden willen we

Aniek Wubs

graag zo goed mogelijk

Tristan Oosterhof

aan uw wensen tegemoet

Nick de Jong

komen. We willen

Jens Hulshof

zodoende alle ouders van
groep 1 t/m 7 vragen om
zelf een afspraak in te plannen.
Zorgt u ervoor dat tussen gesprekken van
broertjes en zusjes steeds 10 minuten
tijdsverschil zit? Dit in verband met het lopen
naar de volgende klas.
Lukt dit u niet zelfstandig, dan kunt u altijd
even bellen met school, dan plannen wij de
afspraak voor u in.
Het plannen van het gesprek kan tot

Jaargang: 2017-2018

maandag 4 februari. Op vrijdag 8 februari

Deyana van Dreumel
Jordey Van Essen
We verzamelen om 18.25 uur bij de
kleuteringang van school.
Het oud papier wordt van 18.30 tot ongeveer
20.00 uur opgehaald.
We rijden met een kraakperswagen.
Zodoende willen we u vragen geen kinderen
mee te nemen bij het ophalen van het oud
papier. Aangezien de chauffeur
verantwoordelijk is, wil hij niet dat er
kinderen om de vrachtauto heen lopen.

ontvangt u via de mail het definitieve rooster.

Verwijsgesprekken gr 8
In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u het
definitieve rooster voor de verwijsgesprekken
van groep 8 op 7, 12 en 14 februari.

Stagiaires
Binnenkort komen er weer een aantal
leerlingen van de opleiding voor
onderwijsassistent van het Drenthe College

bij ons stagelopen. Het gaat om:
Jens Hassing. Hij komt in Groep 4A.
Nynke Fokkens. Zij komt in Groep 5A.
Deze stagiaires zijn er op de donderdag en
vrijdag.
Eveneens wisselen de stagiaires die we al
hadden van het Drenthe College binnenkort
van groep.
Eline Mulder gaat naar groep 5A.
Nynke Portijk gaat naar groep 7A.
Lauran v. Veen naar groep 3A.
Deze stagiaires zijn er op de maandag en
dinsdag.
Tot slot gaat onze stagiaire Erlijn Kremer van
de Hanzehogeschool binnenkort starten in
groep 1/2B. Zij zal op de vrijdag aanwezig
zijn in deze groep.
We wensen al deze stagiaires een leerzame
tijd toe bij ons
op school.

Agenda
4 februari

Oudheidkamer gr 4/5 en gr 5

4 februari

Oud papier

7 februari

Margedag, leerlingen vrij

7, 12,14 febr

Verwijsgesprekken gr 8

Alvast noteren
11, 12 februari Contactavond gr 1 t/m 7
12, 14 februari Verwijsgesprekken gr 8
13 februari

Regionale ronde
voorleeswedstrijd

16 februari

Voorjaarsvakantie t/m
24 februari

15 maart

Staken

2

