Nieuwsbrief, maart 2018
Beste ouders, verzorgers,
Oudergesprek
Deze week vinden weer de portfoliogesprekken plaats. Na afloop van het gesprek krijgt u
het portfolio mee naar huis. Thuis kunt u dan nog eens rustig naar alle informatie kijken.
Mocht u dan nog vragen hebben, dan bent u van harte welkom bij de leerkracht van uw
kind. Uiterlijk 2 april willen wij het portfolio weer op school ontvangen.
De ouders met een kind in groep 1 en 2 krijgen het ontwikkelboek niet mee naar huis. Het
ontwikkelboek is een verzamelboek en onmisbaar in de klas.
Adviesgesprekken
De leerlingen van groep 8 hebben hun schooladvies ontvangen. Deze week moeten zij zich
inschrijven op een middelbare school. Het advies van school is bindend. Eind april nemen
wij nog de eindtoets af, de IEP toets. Het doel van de toets is om te kijken of wij het juiste
advies gegeven hebben. Alleen in het geval van een heel veel betere score kunnen we, in
overleg met de ouders, ons advies aanpassen.
Week van de Hoop
Op 19 maart begint de Week van de Hoop. Om 08.45 uur gaan wij met alle kinderen naar
het station van Maastricht. Dit gebeurt per bus. In de hal van het station gaan wij het lied
van de Hoop zingen. Op vijf andere stations in Nederland gaat een school ook het lied van
de Hoop zingen. Op alle stations zal een filmploeg aanwezig zijn en opnames maken. De
vijf scholen maken samen één videoclip. Binnenkort krijgt u meer informatie over deze
maandagochtend. Indien u niet wil dat er opnames van uw kind gemaakt worden, wilt u
dit dan doorgeven aan juf Sandra van der Scheer?
Jumbo
Van de gespaarde 513 euro hebben we een kleuterfiets kunnen kopen. Kleuterfietsen zijn
duur en een tweede fiets konden we niet aanschaffen. We hebben voor de kleuters nog
een nieuwe elektrische puntenslijper kunnen kopen en voor groep 6/7/8 een handmatige
puntenslijper. Samen met een flinke stapel nieuwe stiften, zijn wij dik tevreden. Jumbo
bedankt! Dit jaar zullen we zeker weer deelnemen aan deze actie.
Samenwerking
Afgelopen vrijdag hebben de kinderen van groep 1 en 2 samen met de peuters naar de
voorstelling “Ei, ei, ei, is dat ei van jou of mij” gekeken. Het samen ondernemen van
activiteiten laat niet alleen onze samenwerking zien, maar ook dat de aanpak bij de
peuters en de kleuters op elkaar afgestemd is. De volgende gezamenlijke activiteit is met
Pasen.
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