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Nieuwsbrief
Juf Tineke

woensdagmiddag. Heeft dit uw voorkeur, dan
kunt u dat aangeven bij de leerkracht.

Goed nieuws! Juf Tineke en haar vriend
Marcel verwachten in augustus hun eerste

Zorgt u ervoor dat tussen gesprekken van

kindje. Bij deze willen wij hun van harte

broertjes en zusjes steeds 10 minuten

feliciteren!
tijdsverschil zit? Dit in verband met het lopen
Indien er meer bekend is over de

naar de volgende klas.

ingangsdatum van haar zwangerschapsverlof
en wie haar gaat vervangen, dan zullen wij u

Lukt het plannen via het digitale systeem u

daar nader over informeren.

niet, dan kunt u altijd even bellen met school,
dan plannen wij de afspraak voor u in.

Oudercontactavond

Het plannen van het gesprek kan tot

Op dinsdag 11 en woensdag 12 februari zijn

maandag 3 februari. Op vrijdag 7 februari

de oudercontactavonden. De contactavonden

ontvangt u via de mail het definitieve rooster.

zijn speciaal bedoeld om te praten over de

Datum: 31
2020
22 januari
november
2019

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

Verwijsgesprekken gr 8

methode gebonden toetsen en toetsen die

In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u het

horen bij het leerlingvolgsysteem (Cito). De

definitieve rooster voor de verwijsgesprekken

groepsleerkrachten bespreken met u de

van groep 8B op 3 februari en groep 8A op

rapportcijfers en u krijgt het rapport mee

10 en 13 februari.

naar huis. Wij beschouwen deze avonden als
bijzonder waardevol en rekenen weer op uw
komst.
Voor het inplannen van de

Nummer
19
Nummer::12

contactavonden willen we
graag zo goed mogelijk
aan uw wensen tegemoet
komen. We willen
zodoende alle ouders van
groep 1 t/m 7 vragen om

Jaargang: 2019-2020

zelf een afspraak in te plannen.

Voorleeswedstrijd
De contactgesprekken van groep 7B kunnen
alleen in gepland worden op dinsdag 11
februari.
De contactgesprekken van groep 7A kunnen
eventueel ook plaatsvinden op de

Enige tijd geleden hebben we op school een
voorronde georganiseerd in het kader van de
Nationale Voorleeswedstrijd. Ylsa uit groep 8
heeft deze voorronde gewonnen. Zij mag
namens onze school deelnemen aan de
regionale ronde in Wolvega. Deze

zogenaamde kwartfinale is op
woensdagavond 5 februari. We wensen
Ylsa veel succes!

Nieuw telefoonnummer
Mocht u een nieuw telefoonnummer krijgen,
wilt u dit dan aan ons doorgeven? Op die
manier houden wij ons administratiesysteem
up to date en kunnen we u altijd bereiken.

Agenda
3 februari

Oud papier

3 februari

Verwijsgesprekken gr 8B

5 februari

Open dag Terra College

5 februari

Regionale ronde
voorleeswedstrijd

6 februari

Margedag, leerlingen vrij

Alvast noteren
10 februari

Verwijsgesprekken gr 8A

11 februari

Contactavond

12 februari

Contactavond

13 februari

Verwijsgesprekken gr 8A

15 februari

Voorjaarsvakantie
t/m 23 februari
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