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Voortgangsgesprekken

Voortgang van uw kind(eren)

14 -11

Studiedag team,
leerlingen vrij

5-12

Sinterklaasviering

19-12

Kerstviering

In de maand november zullen de leerkrachten u uitnodigen voor
een voortgangsgesprek. Aan de basis van het voortgangsgesprek
staat de ontwikkeling van uw kind(eren) tot op dat moment. Het
doel van het gesprek is het uitwisselen van informatie door zowel
de leerkracht als door de ouder. We zullen beelden over de
ontwikkeling van het kind met elkaar afstemmen en werken aan
overeenstemming over de aanpak door school en ouders. Hierin
trekken de leerkracht(en) en ouders dus
samen op. Het gesprek wordt afgesloten
door middel van duidelijke afspraken
over de aanpak op school (en eventueel
een
aanpak
thuis)
gericht
op
betrokkenheid en samenwerking. We
richten de blik vooruit en zullen
doelgericht werken aan kansen en
mogelijkheden .

Aanpassen formatie
Na de herfstvakantie zullen we een kleine wijziging aanbrengen in
de formatie. Juf Annemieke is vier dagen bij ons werkzaam en
momenteel slechts twee dagen voor de klas geroosterd. Na de
herfstvakantie gaat zij vier dagen, dinsdag t/m vrijdag, groep 7
lesgeven en kan zo de continuïteit bewaken in groep 7. Op
maandag staat juf Anita voor d ie groep. Dit betekent dat er iets
verandert in de bezetting van groep 5. In groep 5 blijft juf Tamara
op maandag, dinsdag en woensdag de klas lesgeven en zij krijgt
een nieuwe duo: juf Carla op woensdag, donderdag en vrijdag . Op
woensdag werken juf Tamara en juf Carla samen. Indien u vragen
heeft omrent de wisseling, dan horen we die vanzelfsprekend
graag van u.

Schooltandarts
De schooltandarts komt van 31 -10-18 t/m 09-11-18 bij ons op
school. Zie bijlage.

Herfstvakantie
We gaan allemaal genieten van een
welverdiende herfstvakantie. Het
team wenst iedereen een hele fijne
en gezellige vakantie toe. Geniet!

Nasleep verbouwing
We hebben nog steeds te maken met
een nasleep van de verbouwing. In de
vakantie zal de aannemer nog werkzaamheden in de school verrichten. Als
het goed is, hebben we na de vakantie
nieuwe deuren bij de hoofdingang. Het
ontwerpteam entree is overigens nog in
beraad omtrent een ontwerp voor de
overkapping bij de entree (die in een
eerder stadium door welstand is
afgekeurd).

Naar de kinderboerderij
Op woensdag 31 oktober gaan de
kinderen van groep 1/2 A voor een les
naar kinderboerderij “ de Wilgenhof ”.
Zij gaan met de tram en de bus en
vragen u om uw kind 50 eurocent mee
te geven voor het vervoer. Wilt u het
weerbericht in de gaten houden voor de
kleding van uw kind? Een deel van de les
zal buiten plaatsvinden.

Themaochtend
Hierbij nodig ik u uit om dinsdagochtend
30 oktober even gezellig een half uurtje
langs te komen in de vissenklas om
samen te praten over het nieuwe thema
waar we met de kinderen van beide
groepen 1/2 de komende weken aan
gaan werken. Het is de bedoeling dat er
eens in de maand zo’n themaochtend
gepland wordt, zodat u weet waar de
juffen met uw kind aan werken. Ik hoop
u deze ochtend te zien.
Juf Silvia Broekmans

