Belangrijke data:
februari
donderdag 8 februari
vrijdag 9 februari
Week 7
maandag 19 februari
dinsdag 20 februari
donderdag 22 februari

Eerste rapport
Carnavalsoptocht: groep 1-2 vrij om 12.00 uur, groep 3 t/m 8 om 14.15 uur
Voorjaarsvakantie
Oefenmoment Dia-eindtoets, groep 8
Rapportgesprekken van 16.00 – 17.00 uur en van 18.00 – 20.00 uur
Rapportgesprekken van 16.00 – 17.00 uur en van 18.00 – 20.00 uur

Nationale Voorleesdagen
Vandaag zijn op school de Voorleesdagen geëindigd. Wij zijn verheugd dat veel kinderen met volle en bijna
volle ‘Voorleesbingokaarten’ terug op school kwamen. Hieruit blijkt dat ze veel zijn voorgelezen.
Als team hebben wij in verschillende groepen de kinderen voorgelezen. Hier zijn schitterende foto’s van
gemaakt. Deze vindt u vast na enige tijd op de website van de school.
Alle leerkrachten hebben nieuwe boeken aangeschaft voor hun stamgroep. Deze zijn gedurende de week
gepresenteerd aan de kinderen. Wellicht ten overvloede, maar graag willen wij u toch nog wijzen op het
belang van voorlezen:
 Door voorlezen stimuleert u de taalontwikkeling van uw kind. Uw kind leert nieuwe woorden en maakt op
deze manier kennis met de formelere taal van boeken. Zeker voor kinderen die nog niet zelf kunnen lezen.
 Door het regelmatig luisteren naar verhalen vergroten kinderen hun woordenschat, verruimen zij hun blik
op de wereld en bereiden zij zich spelenderwijs voor op begrijpend lezen. Dit zijn factoren die veelal
bepalend zijn voor hun verdere schoolloopbaan.
 Daarnaast vinden kinderen het ook gewoon fijn om voorgelezen te worden. Ze genieten van de verhalen
en kunnen zich helemaal verliezen in de wereld van het boek. Voorlezen biedt een moment van rust en
geborgenheid.
 Verhalen prikkelen de fantasie en leiden vaak weer tot gesprekken over voorvallen, avonturen en emoties.
Bedankt vaders, moeders, verzorgers, opa’s, oma’s, … die de kinderen hebben voorgelezen in de klassen!
App-groepen
In verband de nieuwe regelgeving vanaf 1 mei in het kader van de privacywetgeving heb ik als directeur
leerkrachten verzocht niet deel te nemen aan klassenappgroepen. Om die reden zullen zij na dit weekend,
mocht dit van toepassing zijn, deze groep verlaten. Mocht u hierover vragen hebben, wendt u zich dan tot
mij.
Rapport
Op 20 en 22 februari zijn rapportgesprekken bij de groepsleerkrachten van uw kind. Deze vinden zoals
gebruikelijk plaats op twee avonden tussen 16.00 en 17.00 uur en 18.00 en 20.00 uur. Voor groep 7 zullen
alle gesprekken gevoerd worden op 20 februari en voor groep 8 op 22 februari. De duur van de gesprekken
voor groep 8 is dan ook vastgesteld op 15 minuten, aangezien het adviesgesprekken zijn. Als directeur zal ik
deze avonden ook aanwezig zijn, dus spreek ook mij gerust aan.
De afspraken worden uitgezet via DigiDuif. U ontvangt tijdig bericht wanneer de inschrijving open wordt
gesteld.

