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Voortgangsgesprekken
Voor de kleuters vinden voortgangsgesprekken plaats op een moment
passend bij de ontwikkeling van de leerling. Volgende week vinden de
voortgangsgesprekken plaats voor de ouders en de kinderen van de
groepen 3 t/m 7. Hiervoor heeft u wellicht al een uitnodiging ontvangen.
Als u die niet heeft ontvangen, wilt u dat navragen bij uw kind(eren)?
We vinden het namelijk enorm belangrijk dat we de voortgang van uw
kind kunnen bespreken. Zo’n gesprek maakt dat kinderen steeds meer
inzicht krijgen in hun eigen leerproces.
We zullen het overigens tijdens het voortgangsgesprek hebben over het
welbevinden en de betrokkenheid van uw kind in relatie tot de
resultaten. Wat zien wij in de klas en herkent u dat? Wat gaat al enorm
goed en waar kan een kind nog in groeien? Wat is er nodig in dat proces?
Wat gaat uw kind daar zelf aan doen in de klas? Wat kan de leerkracht
daarin betekenen? Wat kunt u daar thuis voor doen samen met uw
kind? Het zullen mooie en waardevolle gesprekken zijn die zullen
bijdragen aan de groei van uw kind.

5 dec.

U wordt door de
groepsleerkracht
uitgenodigd voor een eerste
gesprek dit schooljaar
Sinterklaasfeest

19 dec.

Kerstviering

20 dec.

Continurooster tot 12.00uur

Terugkoppeling
De informatieochtend over
tandverzorging van 4 november is
goed bezocht. Fijn dat u aanwezig
was. U heeft veel vragen kunnen
stellen. Die vragen heeft de
schooltandarts allemaal kunnen
beantwoorden. Ongeveer 14 nieuwe
ouders hebben hun kind ingeschreven.
Inschrijven kan overigens nog steeds.
U kunt dat bij juf Anja regelen. Wist u
trouwens dat de tandarts is
genomineerd tot beste schooltandarts?

Schoolfruit
Vanaf volgende week krijgen de
kinderen schoolfruit op dinsdag,
woensdag en donderdag voor een
periode van 20 weken vanuit een
gesubsidieerd programma. Kinderen

We leren kinderen overigens dat
het leerproces een mooi proces is
en dat leren niet altijd even
makkelijk is. We maken het
proces van leren zichtbaar via de
leerkuil. Op het plaatje van die
leerkuil kunnen kinderen zien en
lezen hoe “leren” verloopt en hoe
dat voelt.

Zorgt u dat u op tijd bent voor het voortgangsgesprek? Mocht u op het
uitgenodigde tijdstip verhinderd zijn, kunt u dat dan laten weten aan de
leerkracht? Het gesprek duurt 10 minuten. Als er meer tijd nodig is, volgt
er een andere afspraak. Fijn u te mogen ontmoeten.
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mogen die dagen nog steeds eigen fruit
meenemen. Uit een evaluatie blijkt dat
door het schoolfruit meer kinderen
groente en fruit mee naar school nemen.
Het schoolfruit programma heeft een
blijvend effect op de kinderen: ze
kennen meer groenten en fruit en eten
meer soorten groente en fruit omdat ze
nieuwe soorten leren kennen.

Luizencheck!
Maandag komen de luizen-moeders
op school. Alle kinderen worden
gecontroleerd. Wilt u dat thuis ook
regelmatig doen?

