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Nieu w sbr ief

N EW SLET T ER
Sch ooljaar 2020-2021 n u m m er 5
EERSTE RAPPORTAGE
Op vrijdag 6 november krijgen
de kinderen van groep 2 t/m 8
een eerste
voortgangsrapportage mee
naar huis. Het betreft een
kort verslag over de
kwaliteiten en
ontwikkelpunten van uw kind.
Deze rapportage komt in
plaats van de vragenlijst over
de sociaal-emotionele
ontwikkeling en het
welbevinden van uw kind,
zoals u dat uit voorgaande
jaren gewend was. Deze
vragenlijst werd door de
ouders en de leerkracht
ingevuld, en tijdens een
10-minuten gesprek
besproken.
Aangezien we nu met alle
ouders een startgesprek
hebben gevoerd, kiezen we
voor een andere manier van
rapporteren in deze periode.
Het is een keuze om al dan
niet het gesprek met de
leerkracht aan te gaan n.a.v.
deze rapportage.

Ou der bijdr age

NIEUW BOUW
Vandaag is de ontwerpfase voor
Groep 8 is vandaag op de fiets
het
nieuwenaar
Kindcentrum
vertrokken
Bakkum voor hun
Hoogwoud
van startkamp.
gegaan.
jaarlijkse driedaagse
We In
een
eerste
bijeenkomst
met
wensen
ze heel
veel plezier
en alle
een
stakeholders
is
een
tijdpad
paar onvergetelijke dagen toe!
uitgerold, waarbij het de
ambitie is om het nieuwe
gebouw bij de start van
schooljaar 2023-2024 in gebruik
te nemen.

Graag herinneren wij u nog
even aan de ouderbijdrage.
Het zou fijn zijn als u deze zo
spoedig mogelijk kunt
overmaken.
Namens alle kinderen alvast
bedankt!

Ik zal u
gedurende
dit proces
regelmatig
blijven
informeren over de voortgang.
agna.

AGENDA
Vr 6 nov

Eerste rapportage mee

16 t/m 20 nov

Mogelijkheid tot voortgangsgesprek (online)

Woe 18 nov

Studiemiddag, kinderen om 12.00 uur uit

Do 3 dec

Surprisetentoonstelling

Vr 4 dec

Sinterklaasviering

CORONA M AATREGELEN

10-M INUTEN GESPREKKEN

Pr ivacy-voor k eu r en

L

Op school nemen we alle maatregelen om besmetting te
voorkomen en zijn we uiterst voorzichtig. Zo houden wij tussen

U heeft de keuze om na de

collega's anderhalve meter afstand, ventileren alle ruimtes

eerste voortgangsrapportage,

gedurende de hele dag en leerkrachten met klachten blijven

die op 6 november met uw kind

thuis. Toch zien we dat het Corona virus langzaam maar zeker

mee naar huis gaat, een

dichterbij komt. Daarom scherpen we enkele maatregelen nog

gesprek te voeren met de

wat verder aan:

leerkracht. Dit hóeft niet, want
u heeft een startgesprek
gevoerd in september. Wellicht

-

anderhalve meter afstand tussen volwassenen te bewaren.

heeft u in dat gesprek ook al

Dat betekent bv. dat wij alleen in kleine samenstelling

iets afgesproken over de
communicatie.

We doen bij voortduring een beroep op u en onszelf om

overleg voeren met elkaar.
-

Oudergesprekken en gesprekken met andere externen

Vanwege de aangescherpte

worden in beginsel via Google Meet gevoerd, en niet meer

Corona maatregelen zullen

fysiek op school.

deze oudergesprekken via

-

Google Meet worden gevoerd.
Mocht u gebruik willen maken
van deze mogelijkheid, dan
kunt dit kenbaar maken aan de
leerkracht vóór 10 november
a.s. De leerkracht zet vervolgens

Excursies en uitstapjes worden geannuleerd en voorlopig
ook niet georganiseerd.

-

Alleen ouders, vrijwilligers en externen
die bijdragen aan het primaire proces
mogen de school binnenkomen. Dit
betekent concreet: wél leesouders,
géén hulpouders voor andere activiteiten.

via Parro een aantal tijdstippen
open voor gesprek in de week

Het wordt er allemaal niet gezelliger op, maar we zullen echt nog

van 16 t/m 20 november. U

even door moeten zetten met z'n allen!

kunt daar dan zelf op
intekenen. De leerkracht
communiceert met u hoe de

BIJLAGEN

verbinding met u in Google
Meet tot stand komt.

- Geen externe bijlagen dit keer.

