Nieuwsbrief
Agenda
Weeknr
3 en 4
5
4 en 5
7
7
8

Datum
17 t/m 28 januari
31 januari
24 jan t/m 4 feb
14 t/m 18 februari
14 t/m 18 februari
19 t/m 27 februari

14 januari 2022
Activiteit
Cito toetsen
Studiedag team. Alle kinderen zijn vrij!
Leerlinggesprekken
Oudercontact, evaluatie Ontwikkelingsperspectief (OPP)
Adviesgesprekken schoolverlaters
Voorjaarsvakantie

Jantje Beton
Aan het begin van het schooljaar hebben we deelgenomen aan de Jantje Beton Loterij. We
hebben 220 lootjes verkocht. Dat heeft de school €330,- opgeleverd. Een mooi bedrag! We
gaan het geld gebruiken om het plein verder op te knappen.
Iedereen heel erg bedankt voor het verkopen van de lootjes.

Cito toetsen
Volgende week starten we met de Cito toetsen. De kinderen krijgen toetsen die passen bij
hun uitstroomperspectief. Door middel van de toetsen laten de kinderen zien hoeveel ze de
afgelopen tijd geleerd hebben. Daarna kijken we of dit klopt met wat we verwachten. Dit
wordt beschreven in het ontwikkelingsperspectief van uw kind.
Naast het leren is het ook erg belangrijk hoe uw kind zich voelt op school en hoe het omgaat
met de andere kinderen, de leerkracht enzovoort. Tijdens het oudercontact wordt besproken
hoe het met uw kind op school gaat. Vanaf groep 6 mogen de kinderen bij dit gesprek
aanwezig zijn.

Leerlinggesprekken
De komende tijd hebben alle kinderen een gesprekje met hun leerkracht buiten de klas. In
alle rust kan er met elkaar gepraat worden over allerlei onderwerpen. Er wordt besproken
wat goed gaat en wat nog moeilijk is. De informatie die de leerkracht krijgt, wordt gebruikt bij
het maken van plannen voor de volgende periode.
Corona groep 6 t/m 8
Volwassenen en kinderen in groep 6 t/m 8 dragen nog steeds een mondkapje in de gangen.
Wilt u uw kind een mondkapje mee naar school geven?
De kinderen krijgen elke week twee zelftesten van ons mee naar huis.

