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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 vanaf 
maandag 10 februari weer inschrijven voor de gesprekken. Bij deze 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. 
 
 

Meet the professor 
 
Professor Onno Meijer van de Universiteit Leiden is vandaag bij ons op school geweest. Hij is met de kinderen in 
gesprek geweest over hormonen en hersenen. Hierbij een impressie.  

  
 

Contactoudervergadering 

Op 5 februari was een contactoudervergadering. De meeste contactouders waren aanwezig. 
Wij hebben onder andere over de volgende onderwerpen gesproken: 

 Overblijf 

 WhatsApp communicatie ouders 

 BHV- opleiding 

 Staking 

 
 
 
 
 



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? 

BHV- opleiding 

Afgelopen woensdag hebben de meeste leerkrachten meegedaan aan een BHV- opleiding.  
Naast theorie hebben wij ook in praktijk brandjes geblust met verschillende materialen.  
Deze middag is afgesloten met een theorie examen. Volgende week gaan we aan de slag met EHBO.  
 

 
 

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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