afgelopen jaren hebben zij de weblog
opgestart en de nieuwsbrief in het leven
geroepen.

Agenda:
13 jan. : juf Aline jarig
16 jan. : start toetsweek CITO gr. 2
23 jan : start toetsweek CITO
Gr. 3 t/m 8
26 jan. : juf Ellen jarig
30 jan. : deze week oudergesprekjes
groep 2
8 febr. : juf Claudia, men. Léon jarig
9 febr. : juf Dimph jarig
10 febr. : rapport 1
13 febr. : Deze week adviesgesprekken
19 febr. : Juf Gentiana jarig
21 febr. : 10-minutengesprekjes
23 febr. : 10-minutengesprekjes

Nieuwjaarswens
De eerste nieuwsbrief 2017 is een feit.
Wij willen u op deze manier allemaal een
goed, gezond en heel mooi en gelukkig
nieuw jaar wensen.

Gevonden voorwerpen
Weet u dat er in het kamertje van
Marina hele sporttassen, handschoenen,
Bekers, bakjes etc. op hun eigenaar
liggen te wachten?????
Als u iets kwijt bent van uw kind is het
zeker de moeite waard eens een blik te
werpen bij de gevonden voorwerpen.

Werkgroep communicatie

Op dit moment is de werkgroep bezig
met richtlijnen op te stellen voor het
gebruik van ‘social media’. Zowel voor
leerkrachten, leerlingen en ouders.
Zodra deze richtlijnen goedgekeurd zijn,
zullen ze op de website geplaatst gaan
worden.

Verandering datum rapport en 10minutengesprekjes
Zoals u al eerder vernomen heeft via de
nieuwsbrief of informatieavond, hebben
wij de frequentie van de rapporten
veranderd.
Het eerste rapport gaat uitgereikt
worden op vrijdag 10 februari.
De 10-minutengesprekjes zullen
plaatsvinden op dinsdag 21 februari en
donderdag 23 februari.
Voorheen kreeg u een uitnodiging en kon
u vervolgens aangeven wat uw
voorkeuren waren voor het gesprekje.
Ook dit gaat veranderen !
U krijgt nog wel een uitnodiging, maar
dit is een uitnodiging om een website te
bezoeken en om daar uw voorkeuren in
te vullen.
Ook de ouders van groep 8 worden voor
de planning van de rapport- en
adviesgesprekken verwezen naar deze
website.
Voor de gespreksronde van groep 2 die
begint op 30 januari komt deze
ontwikkeling nog net iets te vroeg. De
ouders van deze leerlingen worden op de
traditionele manier uitgenodigd.
Ouders die zich voortaan via de website
aan moeten melden krijgen vooraf nog
een schriftelijke instructie toegestuurd.

Al een paar jaar bestaat er een
werkgroep communicatie. Deze bestaat
uit 3 ouders en 2 leerkrachten. De
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