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Werkgroep rapporten en 15-minutengesprekken 
Zoals u heeft kunnen lezen in de mail van de MR over oudercommunicatie 
van 10 oktober jl., zijn er twee werkgroepen geformeerd voor het verbeteren 
van het rapport en het 15-minutengesprek. We gebruiken dit schooljaar om 
de nieuwe opzet van beide onderdelen te ontwikkelen. Hierbij wordt ook de 
input van ouders en MR gebruikt.  
Doel is om in schooljaar 2017-2018 te starten met een nieuwe versie van het 
rapport en een andere aanpak van het 15-minutengesprek. 
 
Pilot oudergesprekken 
Van oudsher gaat de inschrijving voor de oudergesprekken op onze school 
handmatig op inschrijflijsten in de hal. Dit is eigenlijk niet meer van deze tijd. 
Wij hebben ons verdiept in het digitaal inplannen van oudergesprekken en 
zullen op korte termijn een pilot doen met 2 programma's. Een aantal van u 
zal uitgenodigd worden om deel te nemen aan deze pilot.  
 
Te laat komen 
Het valt ons op dat er nog steeds regelmatig kinderen te laat komen op 
school. Vanaf 8.20 uur mogen de kinderen naar binnen en om 8.30 gaat de 
bel. Op dat moment moet de leerkracht kunnen beginnen. Het is storend 
voor de rest van de groep als er op een later moment nog kinderen 
binnenkomen. 
 
Sinterklaas 
Maandag 5 december vieren wij het Sinterklaasfeest op school. Rond half 9 
verwachten wij Sint in zijn mooie koets op het schoolplein, waar we hem 
zullen toezingen. Voor de veiligheid zullen de kinderen per klas achter een lint 
staan. U kunt uw kind bij de leerkracht brengen. Als u wilt blijven kijken, kunt u 
achter de kinderen gaan staan. 
Daarna zullen we Sint met z’n allen welkom heten in de hal en hem nog eens 
extra toezingen. U kunt de ingang van de speelzaal nemen om hierbij te 
komen kijken.  
Vanaf 9 uur bezoekt Sint de klassen. Dit gebeurt zonder aanwezigheid van 
ouders.  
De bovenbouw gaat surprises uitpakken en gedichten voorlezen.  
De kinderen van groep 1 t/m 5 krijgen een cadeautje van school.  
Het middagprogramma bestaat uit gezellige activiteiten, zoals 
gezelligheidsspelletjes en het kijken van een Sinterklaasfilm. 



Kerstviering 
Op 22 december om 19:00 uur is onze kerstviering in de Petrus- en Paulus kerk. 
De kinderen moeten om 18:45 uur op school aanwezig zijn.  
Wij lopen met alle kinderen naar de kerk. De ouders vragen we zelf naar de 
kerk te gaan, zodat we om 19:00 uur kunnen beginnen. De kerkdeuren gaan 
om 18:45 uur open. 
 
Wij verwachten alle kinderen in de kerk omdat dit een schoolactiviteit is. 
Uw gezin is van harte welkom; het aantal plaatsen is echter beperkt. Wilt u 
daarom zeer selectief andere mensen uitnodigen? 
Van oud-leerlingen verwachten wij dat ze bij hun ouders gaan zitten. 
Jongere broertjes en zusjes zijn welkom, mits zij de viering niet verstoren! 
 
Op 23 december starten we de dag met een gezellig kerstontbijt (verdere 
informatie volgt). 
Op 23 december begint de vakantie voor alle kinderen om 12 uur. 
 
Tafeltennistoernooi 
Tafeltennisvereniging Shot organiseert een toernooi voor de leerlingen van 
groep 4 t/m 8. Dit vindt plaats in het Orlandogebouw aan de Di Lassostraat 
op zaterdag 17 december. De kinderen die hier aan deelnemen, hebben de 
informatie via de mail ontvangen van Bart Verwijmeren. 
 
Sylvestercross 
Op 31 december vindt deze loop plaats in de Soester bossen. Ter 
voorbereiding zullen we in onze gymlessen hier extra aandacht aan 
besteden. Voor de toekomstige deelnemers volgt t.z.t. de nodige informatie. 
 
Petrus en Pauluskerk 
De nieuwsbrief van de Petrus en Pauluskerk vindt u als extra bijlage. 
 


