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Agenda

Gesprekken & rapportage
Inmiddels liggen de startgesprekken van groep 3 t/m 8 twee maanden
achter ons; de kleutergroepen hebben elkaar recenter nog

13, 20 Creamiddag
27 / 11 bovenbouw

gesproken. Deze gesprekken zijn positief ontvangen en het was fijn

19/11 Studiemiddag,
kinderen zijn vanaf
12:00 uur vrij.

In groep 3 en 8 zijn deze maand extra gesprekken gepland i.v.m. de

om de meeste ouders fysiek te kunnen ontmoeten.

specifieke zorg om o.a. de leesontwikkeling en de verwijzing naar het
voortgezet onderwijs. De andere groepen, behalve de groepen 1-2,
laten deze maand weten als er vragen zijn, of dingen opvallen

Wist u dat:
-veel informatie over
scholen en dus ook over
onze school te vinden is op
de website ‘ scholen op de
kaart’ .
Link naar deze website:

informatie

omtrent de ontwikkeling van uw kind.
Begin maart krijgt u een rapport van uw kind mee naar huis.
Vervolgens wordt u uitgenodigd om te praten over hoe de
ontwikkeling verloopt en worden eventuele doelen besproken. Vanaf
groep 6 worden de kinderen ook uitgenodigd bij deze gesprekken.
Uiteraard houden we de ontwikkeling van uw kind constant goed in
de gaten. Op het moment dat dit anders gaat dan verwacht, wordt er
contact met u opgenomen. Als u zelf als ouder vragen en/of
opmerkingen heeft, hopen we dat u de leerkracht weet te vinden.
Tijdens de studiedagen evalueren we hoe de gesprekken zijn gegaan
en waar we eventueel aanpassingen moeten doen; ook omtrent de
kindgesprekken en de rapportage.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact opnemen
met de leerkracht(-en).

Ouder gezocht voor de GMR Stichting Delta de Bilt
Vergroening plein
Samen met enkele ouders
wordt er gewerkt aan een
plan om het plein te
vergroenen. Het gaat niet
alleen letterlijk om meer
groen, maar om plekken
te creëren waar kinderen
ontdekkend kunnen leren
(een buitenlokaal zou heel
fijn zijn) en spelen in een
natuurlijke(re) omgeving.
Er zijn veel mooie

De GMR is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de
Stichting waarin een groot aantal scholen in De Bilt/Bilthoven
verenigd zijn; de Stichting Delta de Bilt. Elke school is hierin
vertegenwoordigd met één ouder en één staflid (leerkracht). De GMR
is gesprekspartner van de directeur van de Stichting Delta, Martin van
Veelen. De GMR denkt mee over het overkoepelende beleid binnen
de Stichting. Op verschillende gebieden heeft ze advies- of
instemmingsrecht. Er wordt ongeveer 5 keer per jaar vergaderd.
Meer informatie over de wet medezeggenschap en een indruk van
wat er in een (G)MR wordt besproken, vind je op https://infowms.nl.
Of neem contact op met de oudervertegenwoordigers in de MR van
de Groen, Marloes Biermans en Jantine Visser, bereikbaar
via mr@groenvanprinstererschool.nl

voorbeelden te vinden van

Sponsorkliks

hoe het zou kunnen

Verschillende mensen hebben de weg naar ‘Sponsorkliks’ al

worden. Het zou prachtig

gevonden: fijn! We verwachten dat de komende tijd veel

zijn als we samen met

internetaankopen gedaan zullen worden met het oog op de komende

onze ouders dit kunnen

feestdagen. Een mooie kans om ons spaarpotje wat te vullen lijkt me!

gaan realiseren. Wellicht

Nogmaals van harte aanbevolen en vast dank – we doen het allemaal

kunt u beroepshalve hierin

voor de kinderen 😊

een aandeel hebben (dat
horen we natuurlijk nu al
graag!) of een keer komen
meehelpen om stap voor
stap delen van het plan
aan te pakken. Alleen dan
zal het gerealiseerd
kunnen worden. Ik hoop
van harte dat het gaat
lukken!!

