
Deze week een korte Buutflits met daarin onder andere informatie over de cito’s , het 
afscheid van juf Valerie en natuurlijk de belangrijke data. 
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Belangrijke Data       
 18-01-2019             

Leerlingenraad 

 21-01 t/m 8 feb             
Afname Cito groep 2 tot en met 8 

 28-01-2019                 
MR 

 08-02-2019             
Groep 8 krijgt OKR mee 

 12-02-2019             
Adviesgesprekken groep 8 

 13-02-2019             
Adviesgesprekken groep 8 

Vanaf komende week starten de meeste groepen weer met de cito-afname. Hier-
voor hebben we de tijd tot en met 8 februari. We nemen de cito’s  in principe af 
in de ochtend. Dan zijn de kinderen qua concentratie meestal op hun best. We 
willen u vragen om als het mogelijk is in de ochtend geen afspraken bij de dokter 
etc. te maken. Het is namelijk best een organisatorische uitdaging om zo’n toets 
weer in te halen, vandaar de vraag! 



Voor de kinderen in groep 8 begint het einde van de basisschool heel voorzichtig in beeld te komen. Zij zijn begon-
nen met het bezoeken van de diverse basisscholen en er zullen nog meer bezoeken volgen. 

Ook krijgen zij binnenkort het definitieve schooladvies mee. Dat is best heel spannend voor de kinderen! Dit advies 
wordt natuurlijk ook besproken met de ouders en de kinderen. Hiervoor zijn twee dagen opgenomen in de kalender; 
dinsdag 12 en woensdag 13 februari. Binnenkort komen daar de intekenlijsten voor te hangen. We willen u er op wij-
zen dat deze gesprekken onder schooltijd plaatsvinden! 

Vanaf 1 februari gaat juf Valerie op een andere school werken. Natuurlijk laten we juf Valerie niet zomaar ver-
trekken en zullen we afscheid van haar gaan nemen. U krijgt hier binnenkort meer informatie over. 
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