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IEDER KIND, ELKE DAG, EEN ☺ GEVOEL 

wjw 13 week 06, 8 februari 2019 

 

 
15 februari 
22 februari 
25 februari t/m 1 maart 

 

Rapport mee naar huis 
Studiedag – leerlingen vrij 
Voorjaarsvakantie 

 

 
Beste ouders,   

Inmiddels zijn de meeste CITO toetsen afgenomen en zijn de leerkrachten druk met het analyseren van de toetsen om 
de leerlingen weer verder te helpen in hun ontwikkeling. Volgende week gaan wij de rapporten printen en vrijdag  

15 februari krijgen de kinderen het rapport mee naar huis. Vaak worden de rapporten vooraf doorgesproken met de 
leerlingen dus het is leuk om aan uw kind te vragen of hij/zij het verhaal bij het rapport kan vertellen. Via Parro kunt u 
inschrijven voor de gesprekken. Zoals u weet vinden wij het belangrijk om hierbij de kinderen te betrekken, want de 

gouden driehoek waarbij ouder, leerling en leerling kijken naar de ontwikkeling staat centraal.  
 

Marca en Conny 
 

 
Vragenlijst veiligheid 

Vorige week heeft u van ons een vragenlijst veiligheid ontvangen. Deze vragenlijst is samengesteld door WMKPO 
(Werken Met Kwaliteitskaarten Onderwijs) en u begrijpt dat het voor ons belangrijk is om met de uitkomst van deze 

vragenlijst te kijken naar de punten die wij als school kunnen verbeteren. Mocht u verbeterpunten hebben, dan is het 
voor ons fijn om hierover in gesprek te gaan, want wij kunnen de verbeterpunten niet altijd uit de vragenlijst halen. 
De resultaten van de vragenlijst zullen wij natuurlijk aan u terugkoppelen. 

 
Kleutermaterialen 

Voor de hoeken in de kleutergroepen zijn wij op zoek naar poppetjes, dieren, auto’s van bijvoorbeeld lego, duplo of 
Playmobil. Wij hopen dat u als u thuis speelgoed opruimt aan ons denkt want de kleuterjuffen en de leerlingen zijn hier 

heel blij mee.  
 

Mediawijsheid 
Volgende week zal meester Mario van de bibliotheek de groepen bezoeken. Hierin staat het thema mediawijsheid 

centraal. In elke groep doet hij een activiteit die aansluit bij de leerlingen. Natuurlijk is het belangrijk dat u hier thuis ook 
aandacht aan blijft besteden. 
 

 
 

 

 


