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Koffieochtend groep 4 

Onder het genot van een kopje koffie of thee kunnen ouders op vastgestelde dagen met de directeur en de andere 
ouders van gedachten wisselen over verschillende (schoolse) zaken. Onze ervaringen met deze ochtenden zijn 
vooral heel positief. Afgelopen woensdag was de koffieochtend voor de ouders van groep 4. Op deze ochtend was 
helaas maar één ouder aanwezig. Wij vinden het jammer dat er zo weinig animo was omdat we op door middel van 
de koffieochtend ook invulling geven aan ouderbetrokkenheid.  

Contactoudervergadering 

Op 5 februari aanstaande is er weer een contactoudervergadering. De contactouders zijn van harte welkom vanaf 
08.30 in  de teamkamer waar de vergadering om 08.45 start.  

Rapport en rapportgesprekken 

Op 14 februari krijgen de kinderen het eerste rapport van dit schooljaar mee. Aansluitend de week erna vinden de 
10-minuten gesprekken over de rapporten plaats in de week van 17 februari. Via de schoolapp kunt u binnenkort 
weer inschrijven voor de gesprekken. Bij de volgende nieuwsbrief zit een bijlage over de manier waarop u kunt 
inschrijven. Let op: deze gesprekken zijn uitsluitend voor de leerlingen van de groepen 1 t/m 7.  

17 februari studiedag 

Op 17 februari hebben wij een studiedag. Alle kinderen zijn die dag vrij. 
We willen stil staan bij de 5 sleutelideeën van Leren Zichtbaar Maken: 

 Wat is een “zichtbaar lerende leerling” 

 Wat is de impact van leraren op het leren van onze leerlingen? 

 Hoe kun je inspirerend en motiverend lesgeven? 

 Hoe geef je effectieve feedback? 

 Wat maakt een school tot een plaats waar het leren zichtbaar aanwezig is? 

Contactoudervergadering 

Op 5 februari aanstaande is er weer een contactoudervergadering. De contactouders zijn van harte welkom vanaf 
08.30 in  de teamkamer waar de vergadering om 08.45 start.  

 

 



Letterfeest 

In groep 3 is dinsdag “het letterfeest” georganiseerd. Alle letters zijn nu aan de kinderen aangeboden en dat is 
natuurlijk wel een feestje waard. De kinderen deden eerst een letterspeurtocht door de school. Daarna mochten de 
ouders komen om te horen hoe goed de kinderen de letters kenden en om het feestje mee te vieren. Alle kinderen 
ontvingen heel officieel vanuit de handen van de directeur een letterdiploma.  

       

        

Meet the professor 
 
Op 7 februari bezoekt professor Onno Meijer van de Universiteit Leiden de kinderen van groep 7. 
Hij zal met de kinderen in gesprek gaan over hormonen en hersenen. Hij zal met name praten over stress: wat 
gebeurt er in je hoofd en in je lijf als je iets meemaakt dat je (bijna) niet goed aankunt? 
Hij deed mee aan een de afleveringen van Klokhuis over adrenaline. Die ervaring neemt hij mee als uitgangspunt. 
 
 

Gevonden voorwerpen 
 
Inmiddels is de bak met gevonden voorwerpen weer behoorlijk gevuld. Wij verzoeken u om in de komende 2 weken 
te kijken of er spullen van uw kind(eren) tussen zitten. Na twee weken zal de bak worden weggebracht naar de 
kringloop.  
 
 
 
 



Vakantierooster 2019-2020 
Herfstvakantie                       21-10-2019 t/m 25-10-2019 
Kerstvakantie                        23-12-2019 t/m 03-01-2020 
Voorjaarsvakantie                 24-02-2020 t/m 28-02-2020 
Goede vrijdag                        10-04-2020 
2e Paasdag                           13-04-2020 
Meivakantie                           27-04-2020 t/m 08-05-2020 
Hemelvaart                            21-05-2020 t/m 21-05-2020 
Tweede Pinksterdag              01-06-2020 
Zomervakantie                       20-07-2020 t/m 28-08-2020 
 
Belangrijke data: 
Studiedag groep 1-8              17-02-2020 
Rapport mee                          14-02-2020 
Rapportgesprekken               17-21-2020 
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