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IEDER KIND, ELKE DAG, EEN ☺ GEVOEL 

wjw 12 week 04, 25 januari 2019 

 

15 februari 

22 februari 
25 februari t/m 1 maart 

 

Rapport mee naar huis 

Studiedag – leerlingen vrij 
Voorjaarsvakantie 

 

 
Beste ouders,   

 
Afgelopen maandag was het Blue Monday, de dag waarop statistisch gezien de kans groot is dat mensen in een 
winterdip terecht komen. Echter waren de condities voor zo’n dip niet optimaal, want het weer werkte niet mee… 

Winterse vrieskou en een heerlijk zonnetje is een combinatie waar veel mensen en kinderen onbewust en bewust van 
genieten.  
Deze week zijn we begonnen met het afnemen van de CITO toetsen in de groepen 3 t/m 8. De sneeuw van 
dinsdagmorgen zorgde voor een mooi evenwicht tussen inspanning en ontspanning. Dat vinden wij heel belangrijk. Wij 
zien en horen steeds meer dat de druk die kinderen voelen op het moeten hebben van succes groter wordt.   
De lat wordt hoog gelegd en kinderen worden gevoed met het idee dat succes maakbaar is. Je kan alles bereiken, als je 
maar wilt. Daarbij wordt aan alle kanten goed voor ze gezorgd door ouders, overheid en school.  
Alleen is tegenslag ook van waarde. Het is belangrijk dat wij kinderen leren dat tegenslag en teleurstelling normaal is als 
je doelen nastreeft. Dat juist het bereiken van wat je wilt waardevoller wordt als je er meer voor moet doen. Iedere weg 

kent zijn hobbels en in iedere ontwikkeling kan je een leermoment tegenkomen. Het is prima als je het even niet ziet 
zitten en in een dip zit. Ook de dalen zijn van waarde want anders was het uitzicht op de top niet zo mooi! Verdriet en 

boosheid zijn dan geen positieve emoties, ze zijn wel waardevol omdat ze ons doen beseffen wat wij belangrijk vinden.  
Wat altijd van waarde is zijn korte termijn geluksmomentjes en lange termijn doelen; faalervaringen en 

succesmomenten, schadegevallen en herstelmomenten; tegenslagen en mazzeltjes. Wat uit onderzoek daarbij in het 
bijzonder van waarde blijkt te zijn voor een lang en gelukkig leven, is de mate waarin wij daarin voor anderen van 
betekenis zijn. Niet voor niets zijn de relaties met anderen de belangrijkste geluksfactor voor kinderen.  

 
Marca en Conny 

 
 

Ouderportaal en Parro 
In het ouderportaal zijn de niet-methode gebonden toetsen en het digitale rapport even niet zichtbaar. Dit heeft te 

maken met het feit dat de komende periode de afname van de toetsen is en het rapport gemaakt wordt.  
De inschrijving voor de gesprekken zal via Parro verlopen. Vanaf 5 februari zullen de data en tijden in Parra zichtbaar 

zijn en kunt u zich inschrijven. Wij verwachten dat de ouders een gesprek plannen om samen met hun kind over het 
eerste half jaar te praten en te kijken naar het tweede deel van het schooljaar.  
 

 
Op de fiets naar school 

Heel fijn dat er veel kinderen en ouders naar school komen met de fiets. Dit zorgt voor minder parkeerproblemen. Wat 
wij wel vragen is om als ouder erop te letten dat de fiets goede verlichting heeft om ongelukken te voorkomen.  

 
 

Fruit eten  
Op woensdag, donderdag en vrijdag eten wij fruit op school. De komende week is dit een mandarijn, een appel of een 
sinaasappel. Mocht uw kind liever iets anders willen of is het te weinig dan mag hij of zij natuurlijk een ander stuk fruit 

of groente meenemen.   
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Afscheid bij de deur van de groep voor de groepen 4 t/m 8 

Naar aanleiding van de tip van het inspectiebezoek om meer rust in de gangen en de klassen bij binnenkomst te krijgen, 
hebben wij besloten dat de leerlingen van de groepen 4 t/m 8 zelf de groep in komen en dat u als ouder in de gang 

afscheid neemt van uw kind(eren). Tevens vragen wij de aandacht voor het feit dat de kinderen op tijd in de klas zijn. 
Op deze manier kunnen de kinderen gelijk met een inloopwerkje aan de slag en de leerkracht kan om half negen en om 

één uur starten met de lessen. De leerkracht staat bij de deur, dus mocht u een korte mededeling hebben, dan kunt u 
deze doorgeven. Anders is er na schooltijd altijd even tijd om iets met de leerkracht te bespreken. 

Voor de kinderen in de groepen 1/2 en 3 geldt natuurlijk ook de vraag of uw kind op tijd in de groep kan zijn en u echt 
voor half negen afscheid kunt nemen van uw kind(eren), zodat de juf de les op tijd kan beginnen. Nu de kleutergroepen 
voller worden, is het fijn als de leerkracht overzicht kan houden. 

 
 

 
 

 

 


