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Agenda 

22, 24, 30 maart 

Driehoekgesprekken 

groep 6/7  

25 maart  

Rapport groep 3 t/m 5  

27 maart  

De klok gaat een uur 

vooruit  

29, 31 maart 

 Oudergesprekken groep 

1 t/m 5  

30 maart  

Grote Rekendag   

schoolvoetbal  

1 april  

Rode map groep 1,2 en 

rapport 5 t/m8 gaat mee  

  

  

Beste ouder(s), verzorger(s) van OBS Het Vastert, 

 

Deze week en volgende week vinden de driehoekgesprekken en 

oudergesprekken plaats. U ontvangt hiervoor een uitnodiging. Wij 

vinden het fijn om u weer op school te kunnen ontvangen om samen de 

ontwikkeling van uw kind te bespreken.  

 

Pannenkoekendag 

Op 18 maart hebben wij op school de Nationale Pannenkoekendag 

gevierd. Hoe leuk, lekker en gezellig was het dat ouders pannenkoeken 

hebben gebakken voor de kinderen. Bedankt daarvoor. De kinderen 

hebben er heerlijk van gesmuld.  

 

De Grote Rekendag 

Woensdag 30 maart houden we op school de Grote Rekendag. De 

Grote Rekendag is een dag voor groep 1 tot en met 8 die 

helemaal in het teken staat van rekenen. Het is een dag van 

onderzoekend leren en speelse opdrachten. Een dag die laat zien 

dat rekenen meer is dan alleen sommen maken. Een dag die laat 

zien hoe leuk rekenen kan zijn. Dit jaar is het thema: 

Bouwavonturen. We zijn benieuwd! 
 

Gewijzigd testbeleid 
Het dringende advies aan leraren en leerlingen van groep 6, 7 en 8 om 

twee keer per week preventief een zelftest te doen vervalt. Wel blijft 

het advies om bij klachten een (zelf)test te doen. Leerlingen kunnen 



nog steeds gebruik maken van de zelftesten van school. We geven ze 

dan niet meer iedere week mee maar op aanvraag. 

 

Honden 

Wanneer u uw kind naar school brengt zou u dan de hond aangelijnd 

kunnen houden? Ook is het prettig voor ouders en kinderen dat u 

afstand houdt omdat niet iedereen van honden houdt. Bij voorbaat 

dank.  

 

PBS 

Deze week besteden wij aandacht aan zelfstandig werken/spelen: 

Het belang van de gedragsverwachting: wij leren rustig, veilig en op 

een prettige manier zelfstandig te werken en spelen. 

Doel van de les: 

Wij gaan veilig, zuinig en respectvol om met elkaar en met ons 

materiaal. 

Wij leren rekening houden met elkaar. 

Wij houden ons aan de afspraken m.b.t. het stoplicht en blokje. 

Wij maken afspraken over wat wel en niet mag. 

Wij maken afspraken over ons stemgebruik. 

Wij leren samen op te ruimen. 

 

Plein 

Welke ouders zijn bereid om op een zaterdagochtend in 

april/mei enkele klussen op het plein uit te voeren? Graag 

aanmelden bij Gert Jan Baarda( gertjan@obsvastert.nl). Vele 

handen maken licht werk! 

Rapporten 

De rapporten van de groepen 3 t/m 5 gaan vrijdag 25 maart mee naar 

huis. De rapporten van 6 t/m 8 en de map van de groepen 1/2 gaan een 

week later mee. 

 



Ga voor Taal 

Ga voor Taal is een initiatief van de gemeente Enschede. In 

samenwerking met GGD Twente, Bibliotheek Enschede, Columbus 

Junior, Partou, Humankind, KOE, VCO Oost-Nederland, Consent en 

Alifa is er o.a. een website opgezet om ouders te informeren over het 

belang van taal. Ouders kunnen er tips vinden voor alle 

leeftijdsgroepen. Zie https://gavoortaalenschede.nl/ 

 

 

Namens het team, 

Vriendelijke groet, 

Ilse Rekers 
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