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Thema familie en tijd 
Op verschillende manieren staat het thema familie de 
komende tijd centraal. De basisbouw is vorige week 
gestart met een quiz waarin een meisje op zoek was 
naar haar zusje. Ze kon de medespelers alleen vragen 
stellen en niet zien. Alle familieleden kwamen voorbij en 
de kinderen hebben heel goed geholpen om haar zusje 
weer te vinden! 
De groepen 4 werken aan het thema tijd en hebben hun 
familie in de tijdlijn gezet.  Allerlei bijzondere familiefoto’s 
zijn hier besproken en worden voorzien van een 
handgemaakte lijst. 
De groepen 7 zijn samen met Jacqueline en Luc, de 
muziekleraar, gestart met een muziekatelier genaamd: 
De grote Familieshow! Begin maart wordt de show met 
liedjes en teksten voor de familie opgevoerd. 
  
 

Skateboards en steppen 
Het is bij u bekend dat het niet mogelijk is om steppen 
mee te nemen in de school. Wij merken nu dat het 
steeds populairder wordt om met een skateboard naar 
school te komen. Ze hebben verschillende maten en 
hebben allemaal prachtige kleuren en betekening. Als 
school vinden we het heel belangrijk dat kinderen veel 
bewegen, het probleem met de steppen en skateboarden 
is alleen dat wij niet voldoende ruimte in de school 
hebben om deze gedurende de schooldag goed op te 
bergen. Vanaf morgen is het dan ook niet meer mogelijk 
om met een skateboard of step in school te komen. De 
leerkrachten zullen dit ook met de kinderen bespreken. 
We beseffen dat dit een teleurstelling zal zijn maar de 
veiligheid voor iedereen in de school is voor ons een 
groot goed. 
 
 

Rapport en gesprekken 
Vorige week zijn we gestart met het afnemen van de Cito 
toetsen in de groepen 4 tot en met 7. De groepen 8 zijn 
in verband met de definitieve adviesgesprekken al een 
week eerder gestart en de groepen 3 zullen iets later 
starten met de toetsen. De uitslagen van de toetsen kunt 
u via het ouderportaal bekijken. Op onze website staat 
een link naar dit portaal. Wanneer een toets uitslag 
bekend is staat deze in Parnassys en dit zal dus per vak 
verschillen. Ook per klas kan dit verschillen. 

 
 
 
 
 
Zoals u op de kalender krijgen de kinderen van de 
groepen 3 t/m 8  op 13 februari hun eerste rapport mee 
naar huis en zullen na de vakantie de 10 
rapportgesprekken plaatsvinden van deze groepen. 
We willen u vragen om al uw vragen over de Cito toetsen 
en het rapport voor dit gesprek te verzamelen.  
In de groepen 7 en 8 is het gesprek samen met uw kind. 
In de groepen 3 tot en met 6 is dit gesprek alleen met de 
ouders. 
 
 

Fotograaf 
Beste ouder / verzorger, 
  
Mocht u de schoolfoto’s nog niet hebben besteld, dit kan 
nog steeds ook op uw mobiele telefoon! Uw schoolfoto’s 
Online https://bestel.rdfoto.nl al vanaf € 4,00 een mooie 
print van uw kind! DIERBARE HERINNERINGEN OP: 
Fotopapier, canvas, hout, hdmetal in alle maten. 
Foto cadeautjes o.a. schort, mok, onderzetters, 
placemat, lunchbox of hdmetal sleutelhanger 
Heeft u vragen?  vragen@rdfoto.nl . 
 Alvast bedankt en veel kijkplezier 
RDSCHOOLFOTO, uw schoolfotograaf 

         
 

Staking 15 maart 
Zoals u ongetwijfeld heeft gehoord hebben de bonden uit 
alle sectoren van het onderwijs 15 maart opgeroepen tot 
een staking. Op dit moment inventariseren wij de 
stakingsbereidheid op de WSV en of Esprit de actie 
ondersteunt wordt momenteel besproken. Zodra wij meer 
informatie heb zal ik u op de hoogte brengen. 
 
 

Belangrijke data 
Voorstelling “Eend is de baas” 
6 feb.          Groep 1 /2A, 1 /2C en 3B 
13 feb.        Groep 1/ 2B, 1 /2D, 1 /2 E en 3A 
13 feb.        Rapport 1 
15 feb. om 12.15 uur: Start voorjaarsvakantie 
25 feb.    Studiedag team 
1 mrt.          Groepen 7: Voorstelling “De grote   

    Familieshow” 
26,27,28 feb. Rapportgesprekken groep 3 t/m 6 
26,27,28 feb. Indicatie adviesgesprekken groepen 7 
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