Veelzijdig leren, om kleurrijk te leven
Ouderavond
Save the date!
D.V. 17 aprilis het weer zo ver! De ouderavond van de Adviesraad. We hebben deze keer een
onderwerp uitgezocht dat ons allemaal aan zal spreken:
‘Opvoeden tegen de tijdgeest in vraagt om bezieling’ .
De spreker is moeder en mediapedagoog bij Driestar educatief. Zij heeft hier eerder al een opiniestuk
over geschreven:
(
https://www.rd.nl/opinie/opvoeden-tegen-de-tijdgeest-in-vraagt-om-bezieling-1.1596393)
Zet u de datum alvast in de agenda?
Hartelijke groet van de AR
Rapport
Vandaag krijgen de kinderen hun rapport mee. Een aantal cito-toetsen is ook afgenomen en de
resultaten staan in Parnassys. In het ouderportaal kunt u de resultaten zien. Als het goed is hebben
alle ouders van groep 3-8 inloggegevens van Parnassys. Zo niet, laat u het mij dan nog even weten.
Dan kan ik u alsnog deze inloggegevens toesturen.
10 minutengesprekken
Vanaf vandaag kunt u zich ook weer inschrijven voor het 10-minuten gesprek. We doen het net als de
vorige keer. Donderdag schrijven eerst de gezinnen met meerdere kinderen op school zich in. Dan
kunnen vrijdag de gezinnen met één kind op school zich inschrijven.
Contactweek
Volgende week staat officieel de contactweek gepland. Daar kunt u natuurlijk gebruik van maken,
zeker als u denkt dat het niet ter sprake kan komen tijdens het 10 minuten gesprek.
Schoolassistent
We nemen afscheid van Jolanda van Rees en Annemarie Tanis. We danken hen hartelijk voor hun
inzet bij ons op school. Ze hebben bergen werk verzet. Hun werk wordt overgenomen door Arenda
van Heiningen. Geritha Goudzwaard blijft haar werk als schoolassistent voorzetten.
Gebedsbijeenkomst
Elke eerste (les)maandag van de maand, komen een aantal ouders bijeen in het lokaal tussen groep 3
en 4, om samen te bidden voor de school. Zo ook weer maandag 3 februari. We heten u
van harte welkom. De bijeenkomst duurt meestal een halfuurtje.
Die momenten zijn nu ook opgenomen in de kalender van SocialSchools

Veelzijdig leren, om kleurrijk te leven
Continurooster
Het is nog een beetje vroeg, maar toch wil ik u er op wijzen dat dinsdag 18 februari de kinderen om
13.00u uit zijn.
hartelijke groet,
Mede namens alle leerkrachten van de Groen,
Marieke de Jager

