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Geachte ouder(s), verzorger(s), 

Hierbij ontvangt u weer de nieuwsbrief! 

Afgelopen weken hebben we veel ouders gezien op school voor de tien minutengesprekken. De 

leerkrachten hebben de leerontwikkeling van uw kind (-eren) besproken met u.  

De leerkrachten hebben n.a.v. de cito toetsen analyses gemaakt per vakgebied voor hun 

groep. N.a.v. deze analyses maken de leerkrachten “plannen van aanpak” om gericht te gaan 

werken in hun groep aan wat specifiek nodig is voor hun groep. Deze “plannen van aanpak” 

delen de leerkrachten met elkaar en geven daarbij feedback op hun plannen. Daarnaast 

worden de plannen ook bekeken door de kwaliteitscoördinator, de nieuwe naam voor “intern 

begeleider”.  

Onze kwaliteitscoördinator is Sabine Boers. Voorheen was dit Annet Baalbergen, maar zij is 

helaas langdurig uitgevallen. Mocht u vragen hebben op gebied van zorg dan kunt u dit 

bespreken met de leerkracht(-en) en / of de kwaliteitscoördinator Sabine Boers. 

 

 

 

 

 



Inloop momenten 

Wij willen u de gelegenheid gaan bieden om een paar keer per jaar een kijkje in de klas te 

komen nemen van uw kind. Kinderen komen allemaal met de leerkracht of zelfstandig de 

school binnen en daardoor ziet u niet zoveel van wat er in de klas gebeurt. 

Op woensdag 8 maart en vrijdag 9 juni organiseren we een inloopmoment voor u. Op woensdag 

8 maart kunt u vanaf 12:15 tot 12:45 een kijkje in de klas nemen. Uw kind kan dan schriften 

en werkjes laten zien. Heeft u meerdere kinderen op een locatie dan kunt u eerst bij de een 

en dan bij de ander in de klas kijken. Heeft u kinderen op beide locaties, dan kunt u het ene 

inloopmoment op de ene locatie komen kijken en later in het jaar op de andere locatie. We 

zullen voortaan per schooljaar vier inloopmomenten gaan organiseren. Voor dit schooljaar 

zullen dit nog twee momenten zijn. Zoals gezegd op woensdag 8 maart vanaf 12:15 en op 

vrijdag 9 juni vanaf 15:00. We zien u graag! 

 

Eu- schoolfruit  

Het project EU schoolfruit is weer ten einde. Kinderen moeten dus zelf weer fruit 

meenemen. Belangrijk is dat kinderen gezonde tussendoortjes meenemen! 

 

Voorjaarvakantie in de bieb  

Bijgevoegd is de flyer over verschillende  activiteiten in de bibliotheek tijdens de 

voorjaarsvakantie. Erg leuke activiteiten om te doen in de vakantie! 

Naast activiteiten voor kinderen, worden ook activiteiten voor u georganiseerd, zoals de 

“Avond van de opvoeding”.  Via de site: bibliotheekzuidhollandsedelta.nl kunt u informatie 

lezen over deze avond. Tijdens deze avond zal meester Mark een lezing geven over de pre 

puberfase. Daarna volgen er workshops over dit thema met veel handige tips. Erg leuke en 

interessante avond voor ouders/verzorgers van kinderen van groep 6 t/m 8. De avond zal zijn  

op woensdag 22 februari in Hellevoetsluis. U kunt aanmelden via de site van de bibliotheek. 



Social media  

Social media en smart phones zijn niet meer weg te denken uit ons leven. Het biedt veel 

gemak. Maar het kan ook voor problemen zorgen. In de bovenbouwgroepen hebben we 

regelmatig te maken met problemen die ontstaan vanwege social media, zoals “cyber pesten”.  

Op school hebben we duidelijke afspraken omtrent gebruik van smart phones. Maar na 

schooltijd is het lastig voor ons om zicht te houden. Belangrijk is dat u goed in de gaten 

houdt hoe uw kind omgaat met zijn of haar telefoon. Voor tips en adviezen zijn er veel sites 

die u kunt raadplegen zoals de site:  Opvoeden.nl. Een site vol met informatie over allerlei 

opvoedtips, zoals dus ook over kinderen en social media. 

www.opvoeden.nl  

 

 

 Ik hoop u voldoende geïnformeerd te hebben. 

Vriendelijke groet, 

Carin de Koning 

 

 

Planning: 

- Voorjaarsvakantie vanaf zaterdag 25 februari 

- Inloopmoment woensdag 8 maart vanaf 12:15 

-                                                                                                                 

 

http://www.opvoeden.nl/

