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Ouderavond 

Aanstaande dinsdag staat een ouderavond gepland. Na een tip van een ouder hebben we 

besloten de ouderavond te verplaatsen naar dinsdag 1 februari (van 20 tot uiterlijk 21:30 

uur), zodat we nog even tijd hebben om input aan jullie te vragen. Vanwege Corona is het 

contact met school minimaal en ik kan me voorstellen dat jullie behoefte hebben aan 

informatie. Zelf hadden we bedacht om ons onderwijs en de visie daarop met jullie te delen. 

We gaan dan in op de manier van werken binnen de school, maar ook hoe we de 

ontwikkeling van de kinderen volgen en de manier waarop we daarnaar kijken. Voor de 

onderbouw zullen we bijvoorbeeld uitleggen wat kleuterverlenging is en wanneer daar 

sprake van is. Hoe weten we of een kind rijp is voor groep 3 en op welke manier wordt er 

aan doelen gewerkt. Voor de groepen 3 t/m 8 zullen we uitleggen hoe we naar de resultaten 

kijken en hoe we de groei van de kinderen in de gaten houden. Verder zullen de extra 

activiteiten aan bod komen die we ingekocht hebben van de NPO gelden, zoals beeldende 

vorming, muziek, drama en verwonderwijs. Mochten jullie behoefte hebben aan andere 

informatie, dan horen we dat graag. Blijken er enorme verschillende behoeftes te zijn, dan 

zal ik kijken of we een extra ouderavond in kunnen plannen. Om jullie behoeftes te 

inventariseren, vraag ik jullie via onderstaande link het formulier (anoniem) in te vullen. Het 

formulier kan tot uiterlijk 28 januari 12 uur ingevuld worden. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aPnbADHB80SWz1Ym7zhwqdXKfS7

QDb9MvoJRxm_BOzNUQjJKRzlaUlNTSlRTRjVSREdCRTFCTklPRi4u  
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Aanbod Kunst & Cultuur en Sport 

In de bijlage treffen jullie het gecombineerde nieuwe naschoolse aanbod aan voor Kunst & Cultuur 

en voor Sport. Voor de Sportactiviteiten kunnen jullie de kinderen inschrijven tot uiterlijk vrijdag 21 

januari (zie bijlage 2, pag.17), voor de K&C-activiteiten tot uiterlijk zondag 23 januari (zie pag. 1-16).   

De data van de cursussen zijn onder voorbehoud vanwege mogelijk nieuwe coronamaatregelen. 

Mocht een cursus niet op de aangegeven datum kunnen starten, dan schuiven we de data door en 

ontvangen jullie hierover bericht via de nieuwsbrief. 

Wij hopen dat jullie de geschikte cursus(sen) vinden voor jullie kind(eren) en dat zij er veel plezier 

aan beleven. 

  

Er is ook een Keramiekcursus voor volwassenen (zie pag. 15-16). Misschien iets voor jou? 

 

 

Toetsweken 

Volgende week starten de Citotoetsen voor groep 8 (midden) en een week later voor de groepen 3 

t/m 7 (midden). Deze periode zal ongeveer 2,5 week gaan duren. Hier hoeft verder geen extra 

aandacht aan besteed te worden, maar het is wel fijn als de kinderen uitgerust zijn. Tijdens deze 

toetsweken controleren wij of de kinderen voldoende gegroeid zijn. Tijdens de ouderavond van 1 

februari zal ik hier meer informatie over geven. 

 

 

 

Belangrijke data 

Maandag 17 januari   Start toetsweken groepen 8 

Maandag 24 januari  Start toetsweken groepen 3 t/m 7 

Dinsdag 1 februari  Ouderavond 2 

Vrijdag 18 februari  Studiedag: kinderen vrij, start voorjaarsvakantie 

Maandag 28 februari  Studiedag: kinderen vrij 

Dinsdag 1 maart  Eerste schooldag 

Maandag 7 maart  Start rapportageweek 

 


