
 
 

 
Maandinfo februari 2020  

 
 
10   rapporten mee voor groep 3 t/m 8 
12 t/m 18  15-minutengesprekken voor onder- en bovenbouw 
11 t/m 19 15-minutengesprekken voor middenbouw 
18 bezoek museum Dorestad klas Mannie 
19 bezoek museum Dorestad klas Myra/Linda 
20  bezoek museum Dorestad klas Remco 
21 carnaval 
24 t/m 28  krokusvakantie 
 
 
2 mrt studiedag 
 
 
 
Communicatie via parro-app 
Graag willen wij u erop wijzen dat de parro-app een belangrijk communicatiemiddel 
is voor de school. Dagelijks worden er mededelingen, berichten of oproepen 
gestuurd via deze app. We merken dat nog niet alle ouders deze app hebben 
geïnstalleerd of aangezet. Wilt u dit checken zodat u geen informatie mist. 
 
 
Geboorte  
Op donderdag 23 januari is Imme Hagen, onze ib-er, bevallen van een prachtige 
dochter Myrthe. Met moeder en kind gaat het goed. Wij wensen Imme nog een fijne 
kraamtijd toe. 
 
 
Oproep luizenmoeders 
Wij zijn op zoek naar nieuwe luizenmoeders. Wie komt ons team versterken? U kunt 
zich opgeven bij Willeke Veenman. 
 
 
Driehoeksgesprekken  
In februari vindt de tweede ronde van de driehoeksgesprekken plaats.  
Tijdens het tweede gesprek staat de voortgang centraal. We kijken kort terug, maar 
vooral vooruit naar de tweede helft van het jaar. 
 
Het doel van het driehoeksgesprek is om de ontwikkeling van het kind te bespreken 
en samen met de ouders te onderzoeken wat hij of zij nodig heeft om zich zo 
optimaal mogelijk te ontwikkelen. Het gesprek is kindgericht. Ouder en leerkracht zijn 
de ondersteuners van het kind. Zowel ouder, als kind, als leerkracht leveren een 
agendapunt aan voor het gesprek. Graag ontvangen wij uw agendapunt via Parro.  
 
De gesprekkencyclus voor groep 8 is afwijkend: het tweede gesprek is voor deze 
groep een adviesgesprek; er is geen derde gesprek. 
 



 
 
Schoolfiets 
Onze oproep heeft een mooie schoolfiets opgeleverd. Met dank aan de familie 
Ockhuijsen. 
 
 
Nieuwe overzet ouders 
Wat fijn dat drie ouders zich hebben aangemeld als overzet ouder. Gelukkig is de 
bezetting hiermee compleet.  Zodra zij de voorlichting van de agent hebben gehad, 
kunnen ze starten. 
Wij danken Erno Schaakxs, vader van Fenna en Koen, en Jeroen van de Werf, vader 
van Madelief en Teun, voor hun jarenlange inzet.  
 
 
Bezoek museum Dorestad- 18-19-20 februari 
De bovenbouw is nu bezig met het project over de Vikingen. Dit project duurt tot 
aan de voorjaarsvakantie. Aansluitend op dit project gaan ze een bezoek brengen 
aan museum Dorestad in Wijk bij Duurstede. Daar krijgen ze een interactieve les over 
dit onderwerp. 
 
 
Carnaval – 21 februari 
Op vrijdag 21 februari vieren wij ons jaarlijks carnavalsfeest. Natuurlijk verwachten wij 
die dag iedereen verkleed op school. De oudercommissie organiseert een 
spelenkermis; voor iedereen is er iets leuks te doen.  
De kinderen van groep 0 t/m 4 hoeven deze dag geen eten en drinken mee te 
nemen. De kinderen van groep 5 t/m 8 zorgen wel zelf voor hun lunch. 
We hebben deze ochtend veel hulp nodig en rekenen dan ook op u!  
In de middag zijn er leuke workshops voor de leerlingen van groep 5 t/m 8.  
 
 
Studiedag -  2 maart 
Deze studiedag, op de maandag na de voorjaarsvakantie, gaan wij gebruiken voor 
de evaluatie van alle toetsgegevens. Schoolbreed analyseren wij de resultaten en 
kijken wij naar de ontwikkelingen. Naar aanleiding hiervan maken wij nieuwe keuzes 
voor het komende halfjaar. 
 
 
 
 
 


