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Weer naar school  

Volgende week kunnen we gelukkig weer allemaal naar 
school. De periode van leren op afstand is nu weer voorbij. 
We hebben u via SchoolWapps een brief met de 
uitgangspunten voor de heropening gestuurd. 
We zijn blij de kinderen weer te kunnen verwelkomen. De 
ouders houden we nog even buiten de school, maar dat 
waren we (helaas) al gewend. We hopen van harte ook de 
ouders weer snel te kunnen verwelkomen op het plein en 
later in de school. 
We houden vol! 
 

 

Adviesgesprekken groep 8  

De adviesgesprekken voor groep 8 vinden dit jaar digitaal 
plaats op 10 en 11 februari. De ouders en hun kind zijn 
hiervoor uitgenodigd via SchoolWapps. 

  
Rapporten en  voortgangsgesprekken   

De rapporten voor groep 3 t/m 7 zullen later verschijnen dan 
gepland. We willen graag nog de methodetoetsen (die we 
door het leren op afstand niet konden laten maken) alsnog 
afnemen zodra we weer terug bij ‘normaal’ zijn. 
Om niet al te lang te wachten om de ouders bij te praten, 
zullen we vervolgens de rapporten schrijven, nog voordat we 
de Cito-toetsen afnemen. De kinderen krijgen de rapporten 
dan op 11 maart mee.  
Op 16 en 17 maart zijn de voortgangsgesprekken voor de 
groepen 1 t/m 7. We zullen de gesprekken digitaal laten 
plaatsvinden. U wordt hiervoor door de groepsleerkracht 
uitgenodigd via SchoolWapps.  
Nadat de Cito’s zijn afgenomen en verwerkt, zullen we de 
ouders rond eind maart van die resultaten op de hoogte 
brengen. Als er daartoe aanleiding is, zullen de leerkrachten 
weer contact opnemen. 
 
 
 
 

 

Nieuwsbrief 7, februari   



   
 

 Jaargang 2019-2020  

Berichten via SchoolWapps  

De school communiceert met de ouders via SchoolWapps. Dit 
kunnen berichten op de tijdlijn zijn, maar ook directe 
berichten van directie en leerkrachten. Sommige ouders 
geven aan geen berichten te ontvangen of te laat merken dat 
ze een bericht hebben gekregen.  
In ‘Mijn notificatie instellingen’ in het menu van SchoolWapps 
kunt u de instellingen naar wens aanpassen.  
 

 

Studiedag 29 januari  

Vorige week vrijdag hebben we als team bekeken hoe we in 
het kader van het benutten van het programma FocusPO nog 
beter kunnen aansluiten aan de leerbehoeften van onze 
specifieke groep kinderen. Dit doen we vanuit het perspectief 
School-Groep-Kind, waarbij we dus starten met het eind van 
de schoolloopbaan (de eindopbrengsten) voor ogen. Dit is in 
lijn met de filosofie van FocusPO. 
Het ochtenddeel betrof een opfrismoment van het systeem 
dat we reeds gebruiken en een verkenning van de 
mogelijkheden die we in de themacommissie zoeken, die het 
verhogen van het niveau van ons aanbod onderzoekt. 
Wordt vervolgd! 
 

 

Kerk en School, creamiddag, open podium en project  

Omdat we na de heropening vooralsnog geen gezamenlijke 
activiteiten met andere groepen mogen doen, zijn de 
creamiddag, het project en het Open Podium opgeschort. Een 
bijkomende reden is dat we de komende weken de nadruk 
leggen op de kernvakken Taal en Rekenen. We willen 
inzichtelijk maken waar eventueel hiaten op individueel en 
groepsniveau zijn ontstaan  en daarop ons aanbod aanpassen 
en zo snel mogelijk de eventuele hiaten oplossen.  

 

KOELKASTLIJSTJE 
10 feb 
11 feb 
19 t/m 28 feb 
11 maart 
5 maart 
15 maart 
16 maart 
16 maart 
17 maart 
9 april 

Adviesgesprekken groep 8 
Adviesgesprekken groep 8 
Voorjaarvakantie 
Rapporten mee 
Nieuwsbrief 8, maart 
Projectweek vervalt  
Creamiddag 2 vervalt  
Voortgangsgesprekken groep 1 t/m 7 
Voortgangsgesprekken groep 1 t/m 7 
Nieuwsbrief 9, april 
 

 
 


