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Tevredenheid en peiling
We nodigen u uit om een tevredenheidspeiling in te vullen. Dit kan bij
ons op school (daarvoor stellen we onze computer beschikbaar) of op
papier. Een papieren versie kan worden opgevraagd bij juf Anja en juf
Gladys. Op maandag en dinsdag kan juf Martha u helpen met invullen.
Ook juf Anja en juf Gladys kunnen dagelijks van dienst zijn. U kunt de
papieren versie natuurlijk ook mee naar huis nemen en thuis invullen.
Levert u deze dan bij juf Anja of juf Gladys weer in? In maart kunt u na
uw rapportgesprek met de leerkracht ook de peiling invullen op school.
Kunnen we u mening ook peilen? Hartelijk dank voor uw deelname.
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Vrijdag voor de
voorjaarsvakantie
Volgende week vrijdag is het de
laatste schooldag voor de
voorjaarsvakantie. Die dag draaien
we een continurooster tot 12.00uur.

Rapportgesprekken
De rapportgesprekken vinden plaats in de tweede week na de
voorjaarsvakantie. We hebben daarvoor in ieder geval dinsdag 10 en
woensdag 11 maart gereserveerd. We zullen het tijdens het gesprek met
u en uw kind hebben over welbevinden en betrokkenheid en bespreken
natuurlijk de vorderingen per vakgebied. U kunt na de voorjaarsvakantie
een uitnodiging voor het gesprek verwachten.

Adviesgesprekken
De adviesgesprekken voor de leerlingen van groep 8 vinden plaats op
vrijdag 21 februari.

Maandag na de
voorjaarsvakantie
De eerste maandag na de
voorjaarsvakantie is er een
studiedag voor de leerkrachten. Die
dag zijn de kinderen nog vrij. We
verwachten de kinderen weer op
dinsdag 3 maart.
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