
  

 

 

 

Nieuwsbrief 6, 2 december ‘22. 
 
Vakantierooster op de website 
Het vakantierooster op de website is aangepast op de website. 
 
Sinterklaasviering 
Op dit moment zitten we middenin de sinterklaasviering. Er is een gezellige sfeer binnen de school en 
iedereen is goed gemutst. Fijn dat er zoveel ouders waren die kwamen kijken. Mochten jullie dit thuis 
ook nog gaan vieren dan wensen we jullie allemaal alvast veel plezier. 
Foto’s: vanmorgen zijn er door ouders verschillende foto’s gemaakt op het plein: het is een mooie 
herinnering om te bewaren. Reminder: geen foto’s van andere leerlingen op Social Media e.d. 
plaatsen: er zijn diverse ouders die hiervoor geen toestemming hebben gegeven. 
 
Vanaf volgende week maken we een rustige opstart met het Kerstgebeuren, dit jaar geen 
Kerstviering ’s avonds, maar overdag.  
 
Oudergesprekken  
In de jaarkalender staan op 3 momenten in de jaarkalender oudergesprekken vermeld. 

• In november ’22 zijn de gesprekken op verzoek van ouders en/of leerkrachten 

• In maart ’23 tussentijdse ontwikkelingen worden met ouders/verzorgers besproken: 
verplicht 

• In juni ’23 worden de ontwikkelingen weer besproken en het nieuwe 
Ontwikkelingsperspectief wordt besproken: verplicht 

 
Dit betekent voor de dolfijnen, haaien en giraffen: 
Wanneer  u voldoende op de hoogte bent van de ontwikkeling van uw zoon of dochter dan is het 
geen verplichting om u aan te melden. Mocht u hier wel behoefte aan hebben dan kunt u dit via een 
berichtje in Parro melden aan de leerkracht van de groep. Zij plannen dan een afspraak. 
 
Voor de vlinders en de bijen: 
De leerkrachten van de vlinders en bijen zijn op huisbezoek geweest of hebben een huisbezoek 
ingepland. In november zijn er voor deze groepen geen oudergesprekken. 
 
Schoolreis 
In de tweede helft van dit schooljaar gaan we met z’n allen op schoolreis. De keuze is gevallen op de 
Drentse Koe in Ruinerwold. We gaan hier met de bus naar toe. De datum is op dit moment nog niet 
bekend. We vragen hiervoor van de ouders een bijdrage van €25,00. We begrijpen dat het in deze 
tijd niet altijd gemakkelijk is om zo’n bedrag te betalen, daarom zijn er ook spaarmogelijkheden per 
maand of per week. Ook kan het geld contact aan de school worden betaald, hiervan krijgt u altijd 
een kwitantie als betalingsbewijs.  Wanneer u een betalingsregeling wilt kunt u dit bij de leerkracht 
of bij  mij aangeven. 
 

Nieuwsbrief 

De volgende nieuwsbrief ziet u verschijnen in de laatste schoolweek van 2022. 

Jannie Schaafsma, locatie directeur SO afdeling. 


