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Beste ouder(s)/verzorger(s) van alle leerlingen,

Graag wens ik u allen een goed, gelukkig en vooral gezond 2017! Op naar een nieuw jaar
met nieuwe kansen en mogelijkheden.
Het was fijn om de kinderen en u weer gezond aan te treffen na de twee weken
kerstvakantie. De meesten hebben er weer zin in!
De maand januari staat altijd in het teken van de CITO toetsen. U weet dat deze
afgenomen worden, verwerkt worden in ParnasSys en vervolgens met u bij de
rapportbespreking besproken worden. Evelyn start met de ouders en leerlingen van groep
8 al eerder met de gesprekken. De verwijzing naar het VO moet in maart afgerond zijn.
Iedere leerling met ouder wordt 30 minuten uitgenodigd om de ontwikkeling door te
spreken en krijgt een advies m.b.t. een passend niveau. De school kiest u zelf met uw
kind. De open dagen vinden rond deze tijd plaats, als u wilt bent u ieder weekend onder
de pannen. De zoektocht is mooi, maar ook best spannend. Alle scholen zijn goed, of het
past en of het gevoel goed is kan uw kind en u alleen bepalen. Succes met deze zoektocht!
U heeft Marja inmiddels weer in groep 6 kunnen zien werken. Veronique is nog stand-by,
maar de verwachting is dat Marja binnenkort weer beter gemeld kan worden.
In groep 1 is Nelleke enthousiast begonnen! Van Karin hebben we natuurlijk nog even een
appje gehad, ze wenst ons allen een goed schooljaar! En Joyce…zij zit momenteel in
Adelaide, ook zij heeft ons vanaf het zonnige Australië een goed 2017 gewenst!
Op 2 en 3 februari worden we bezocht door de onderwijsinspectie. Ze gaan deze twee
dagen lesbezoeken afleggen, gesprekken voeren met leerlingen, leerkrachten en ouders en
hebben als extra themaonderzoek ‘de Leerplicht’ (verlof aanvragen, aanwezigheid etc.).
U begrijpt dat wij onze school met trots en op zijn ‘best’ willen laten zien.
Als laatste in het kader van goede voornemens…
Ik zie regelmatig dat er leerlingen zijn die na half 9 de klas binnenstappen. Nou is dat voor
de les storend, maar het is meer vervelend voor het kind zelf. Leerlingen geven dit zelf
ook vaak aan. Daar waar u dit kunt voorkomen en sturen verwachten we dit ook van u, in
het belang van uw kind!
Met vriendelijke groet,
Conny Wencker

Nieuwe leerlingen
In december zijn Delzar ( gr. 3 ) en Shorash ( gr. 1-2 ) bij ons op school begonnen. Na de
kerstvakantie zijn Julian, Mirella, Lisa en Norah in groep 1 gestart.

Een hele fijne basisschooltijd toegewenst!
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Open huizen VO scholen
In januari worden er weer open huis dagen georganiseerd voor ouders en kinderen op
diverse voortgezet onderwijs instellingen in Zwolle. De open huizen zijn bedoeld voor
de leerlingen van groep 7 en 8 en hun ouders. Op de kalender vindt u de verschillende
data.

Bruna actie “Sparen voor de schoolbieb”
Onderstaande boeken hebben we mogen
uitzoeken van de Bruna actie “Sparen voor de
schoolbieb”

Toetsen in ParnasSys zijn niet zichtbaar
U kunt via het ouderportaal van ParnasSys tijdelijk niet de resultaten van de
methodetoetsen en van de Citotoetsen van uw zoon/dochter inzien. Dit in verband met de
toetsen welke de komende weken op het programma staan en het inbrengen van de
resultaten door de leerkrachten. U krijgt een mail wanneer het inzien wel weer mogelijk is.

Voorleesontbijt 2017
Het Nationale Voorleesontbijt 2017 vindt plaats op woensdag 25 januari.
Ook dit jaar doen wij hier op school aan mee.
Er zal naast het voorlezen ook in iedere groep samen worden ontbeten. We willen u
vragen om op 25 januari uw kind het ontbijt mee naar school te laten nemen: eten en
drinken. U weet het beste wat uw kind altijd bij het ontbijt eet.
Wij zouden het heel leuk vinden wanneer u of opa, oma, tante of oom, grote broer of zus
zou willen komen voorlezen in een van de klassen. Dit kan zijn op 25 januari, maar
eventueel ook later tijdens de voorleesdagen (t/m 4 februari.) Wanneer u wilt komen
voorlezen, neemt u dan even contact op met de leerkracht van uw kind om in onderling
overleg te kijken wanneer dit het beste uitkomt.
Wij hopen op veel voorleesplezier!

Met vriendelijke groet,
De leerkrachten
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Tien minuten gesprekken
Zoals u weet worden de 10-minuten gesprekken gehouden in de week van 13 februari.
Wanneer de indeling klaar is, ontvangt u een uitnodiging.

BIJRIJDER OUD PAPIER

Beste ouders,
Namens de Ouderraad coördineer ik de BOPpers. B.O.P. = Bijrijder Oud Papier. Door zelf een
bijrijder te regelen kunnen we jaarlijks een extra opbrengst van bijna 1.700,- euro voor onze
kinderen binnenhalen. En met die extra gelden kunnen er allerlei mooie en nuttige wensen worden
vervuld om het voor hen nog leuker te maken.
In bijna elke ouderinfo hebben jullie de afgelopen jaren al kunnen lezen hoe leuk de vaders,
moeders en opa’s het vinden om BOPper te zijn! Aan hun unanieme enthousiasme kan het in elk
geval niet liggen.
In 2017 zijn de ophaaldata van het Oud Papier:
10 jan:
7 feb:
7 mrt:
4 apr:
2 mei:

X

Jacquelien

30 mei:
27 jun:
25 jul:
22 aug:
19 sep:

Jacquelien

17 okt:
14 nov:
12 dec:

Gelukkig hebben zich nog 2 (zelfs reeds ervaren) ouders zich aangemeld, Jeroen en Ronny. Met
hen moet nog een datum worden geprikt. Helaas zijn dus nog maar 4 van de 13 data ingevuld. Ik
wil dit jaar heel graag dit rooster al aan het begin van het jaar helemaal gevuld hebben. Dat scheelt
namelijk veel werk en onrust.
Pak dus s.v.p. direct je agenda erbij en prik een datum en geef die aan mij door.
Laten we zo ook in 2017 samen de school maken!
Marcel Rooij
marcel.rooij@gmail.com
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