
 
 
 
Een vernieuwd rapport in onderbouw 

 
Vandaag hebben alle leerlingen hun rapport gekregen.  

In de onderbouw groepen hebben we een vernieuwd rapport, een zogenaamd 

ontwikkelingsportfolio. In dit portfolio staat het zichtbaar maken van de ontwikkeling 

van de leerling centraal.  Voor de leerling is het van belang om inzicht in zijn/haar 

eigen talenten te krijgen. Hiervoor gebruiken we het formulier “Dit ben ik”. Het 

portfolio bevat een apart hoofdstuk waarin de leerling kan laten zien waar hij/zij trots 

op is.  

  

  

Nieuwsbrief    19-03-2021 



 

Rapportgesprekken 
 
Vanaf 22 maart vinden de rapportgesprekken plaats naar aanleiding van de 
rapporten van de leerlingen.  
De gesprekken zijn bedoeld voor de ouders van de leerlingen van groep 1 t/m 7.  
Vanwege de huidige situatie omtrent het coronavirus zullen de gesprekken deze keer 
online plaatsvinden via Teams. U hoeft hiervoor dus niet naar school te komen. De 
leerkrachten hebben inmiddels de uitnodigingen verstuurd.  
 

Mini marketing- project in groep 8 

 

Vandaag zijn we in groep 8 met een interessant project gestart: Say it with your 
chest! Het is voor kinderen belangrijk om te weten wie ze zijn, waar ze vandaan 
komen, maar ook zeker waar ze naar toe willen. Het kan van grote waarde zijn om 
hier een keer bij stil te staan. Wat straal ik uit? Wat wil ik uitstralen? Hoe beeld ik dit 
uit? Zeker voor kinderen die bijna de overstap naar de middelbare school gaan 
maken, is dit  belangrijk. Dit project is naast een creatief proces ook een intern 
proces rondom zelfreflectie. Mooi, maar ook wel intensief.  
Binnenkort gaan ze samen met meester Mitch Rekko hun eigen logo ontwerpen.  
Mitch Rekko is eigenaar van Mini Marketing. Zijn visie is: een structurele 
onderwijsmethode opstellen die creativiteit voor elk kind op de juiste manier 
benadert.  
De leerlingen hebben vandaag gesproken over logo’s. Wat is een logo? Hoe ontstaat 
een logo? 
 
Meer informatie over Mini Marketing kunt u lezen op de website van Mitch.   
www.mini-marketing.nl 
 
Hieronder een aantal foto’s van vandaag:  

http://www.mini-marketing.nl/


 
 

 ahttps://www.mini-marketing.nl/over-mini-marketing 

  

 



 
 
 
 
 

                                           Vrije dagen en vakanties 

 

Data Eerste dag Laatste dag 

Goede vrijdag en Pasen 2 april 2021 5 april 2021 

Meivakantie 26 april 2021 7 mei 2021 

Hemelvaart 13 mei 2021 14 mei 2021 

Pinksteren 24 mei 2021  

Zomervakantie 19 juli 2021 27 augustus 2021 

 

 

De studiedagen waarop alle groepen geen school hebben zijn in 2020-2021 als 

volgt ingepland: 

Dinsdag 6 april 2021 Studiedag 3 Groepen 1 t/m 8 zijn vrij 

Woensdag 9 juni 2021 Studiedag 4 Groepen 1 t/m 8 zijn vrij 

Vrijdag 25 juni 2021 Studiedag 5 Groepen 1 t/m 8 zijn vrij 

 

Vrije middagen: 

16 juli 2021  In verband met de zomervakantie 

 

 


