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Nieuwsbrief
Contactgesprekken

Margedag 9 maart vervalt

De contactgesprekken zullen plaatsvinden op

Op woensdag 9 maart stond een

maandagmiddag 14

nascholingsdag van Comprix gepland. In

februari en dinsdagmiddag

verband met Corona gaat deze nascholingdag

en -avond 15 februari.

niet door. De margedag komt daarmee te
vervallen. De kinderen gaan deze dag

De gesprekken zijn

gewoon naar school.

bedoeld om te praten over
de vorderingen van uw
kind.

Letterfeest groep 3
De kinderen van groep 3 vierden vandaag

In verband met Corona zullen de

een letterfeest. Zij kennen nu alle letters!

rapportgesprekken dit jaar online zijn via een

Ieder kind heeft een mooie feesthoed

videobelverbinding via Teams.

gemaakt. Zelfs de letterdief had een
feesthoed! Aan het eind kregen alle kinderen

Het plannen van het gesprek kan tot

een mooi diploma. Gefeliciteerd allemaal!

woensdag 9 februari. Op vrijdag 11 februari

Kijkt u ook even op de website voor de foto’s!
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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 februari, 9 februari en 16
februari.

Vervanging juf Tineke

Jaargang: 2019-2020
2021-2022

Juf Tineke zal de komende tijd vanwege haar
Gezien het belang van deze gesprekken
hebben wij besloten deze gesprekken toch

zwangerschap geen lesgevende taken meer
vervullen. Zij gaat adminstratieven taken

live op school te laten plaatsvinden. De

verrichten. Zoals eerder aangegeven, zal Juf

gesprekken zijn in de noodlokalen.

Tineke vervangen worden door juf Mayra.

Mocht u het fijner vinden, dat het gesprek

Juf Janneke zal voortaan lesgeven aan groep

digitaal gehouden wordt. Dan kunt u dat

4 op de maandag en dinsdag. Juf Mayra op

aangeven via directie.heidepolle@comprix.nl.

de woensdag, donderdag en vrijdagmorgen.

Vrijdagmiddag gaan de kinderen knutselen

Oud papier

onder begeleiding van juf Marian en juf

Op maandag 14 februari hebben we weer oud

Karen.

papier.
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

KiVa thema 6

vragen geen kinderen mee te nemen bij het
ophalen van het oud papier. Aangezien de

We zijn aangekomen bij het zesde thema van

chauffeur verantwoordelijk is, wil hij niet dat

onze KiVa methode. In de groepen 1 t/m 4

er kinderen om de vrachtauto heen lopen.

werken de kinderen over ‘Rollen in de groep’.
Nu de kinderen weten wat het verschil is
tussen pesten en plagen, kunnen we gaan

Agenda

kijken naar de verschillende rollen die

7 februari

Verwijsgesprekken VO gr 8

voorkomen in pestsituaties. De kinderen

7 februari

Schoolarts gr 2

beseffen dat hoewel we niet allemaal mee

9 februari

Verwijsgesprekken VO gr 8

doen met pesten, we er wel samen voor

14 februari

Oud papier

zorgen dat het pesten stopt!

14 februari

Contactmiddag

14 februari

Workshop kleuterdans

In de groepen 5 t/m 8 leren de kinderen over

15 februari

Contactmiddag en avond

het thema ‘Rollen in de groep’. Hoewel de

16 februari

Verwijsgesprekken VO gr 8

meeste kinderen negatief denken over

19 februari

Voorjaarsvakantie

pesten, doet lang niet iedereen er iets tegen.

t/m 27 februari

Juist dit ‘niets doen’ houdt het pesten in
stand. Tijdens dit thema worden de kinderen
zich hier bewust van.

Samen maken we er een fijne
school van!
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