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Gedragsregel
van de maand

Rapportbesprekingen
Deze hele week zijn er rapportbesprekingen voor de
groepen 1 t/m 7 na schooltijd. U heeft in kunnen
schrijven op een voor u geschikte tijd en datum via
het kopje ‘oudergesprekken’ in MSI. Hier kunt u ook
bekijken op welke tijd u ook al weer aan de beurt
bent. Als u niet heeft ingeschreven, heeft de
leerkracht u zelf ingedeeld.
Het gesprek duurt maximaal 15 minuten. Het is fijn als u, samen met
uw kind (vanaf groep 3), iets eerder dan de starttijd aanwezig bent.
Tijdens het gesprek bespreekt u samen met de leerkracht én uw
zoon of dochter de ontwikkelingen en de resultaten; u bekijkt
samen het rapport en uiteraard kunt u vragen stellen. Als u meer tijd
nodig heeft, dan 15 minuten, is het mogelijk om een extra afspraak
te maken met de leerkracht.
Tijdens het gesprek ontvangt u (mogelijk) een envelop met
openstaande rekeningen (bijv. ouderbijdrage, zwemgeld en/of
overblijf).
Aan het einde van het gesprek zet u een handtekening dat u op
het gesprek geweest bent.
Vertrek meester Cor
In overleg hebben we besloten dat meester Cor geen les meer geeft bij
ons op school. Er was een onhoudbare situatie ontstaan in de groep.
Meester Cor was, de afgelopen weken, twee dagen in de week, de
vervanger van juf Damla.
Het ging niet goed in de groep op de dagen dat meester Cor in de klas
was. Ook juf Marja had hier last van op de dagen dat zij voor de groep
staat. Een (groot) aantal leerlingen vertoonde respectloos gedrag richting
meester Cor. Uiteraard is er een periode waarin leerlingen een nieuwe
leerkracht uitproberen tot hoever zij kunnen gaan, maar dit was geen
uitproberen meer.
We zijn nu bezig met een oplossing voor het ontstane probleem en
informeren u hier deze week nog over.
Project Kunst
In alle groepen wordt hard gewerkt aan het project Kunst.
Staat de datum van de tentoonstelling in uw agenda?

Donderdag 12 maart om 18.30 uur!!

Agenda
Ma. 17 t/m vrij. 21 februari
* Rapportgesprekken leerlingen en ouders
groep 1 t/m 7
Maandag 17 februari
* 13.00 – 14.30 uur participatie lessen gr. 8
* GEEN gym instuif gr. 6, 7, 8
* 15.15 – 16.15 uur; technisch bouwen
Dinsdag 18 februari
* 15.15 – 16.15 uur; Spaans gr. 6, 7 en 8
* Gr. 7 en 8: workshops Streetart
Woensdag 19 februari
* 11.00 – 12.00 uur; Westcoaching; gr. 8
Donderdag 20 februari
* Ochtend: proeftoets CITO gr 8 deel 2
* Lessen leesmotivatie meester Michel,
gr. 1a, 1b, 2, 7 en 8
* 15.00 uur gym instuif gr. 3, 4, 5
* 15.15 – 16.15 uur; chemie, gr. 4 en 5
Vrijdag 21 februari
* 13:00 – 15:00 uur: gr. 7 naar Maris voor
techniek. Gratis overblijf.
* Groep 8 vrij
Ma. 24 t/m vrij. 28 februari
* Voorjaarsvakantie! Lekker een weekje
vakantie!
Maandag 2 maart
* 12.00 – 13.00 uur; leerlingenraad
* 13.00 – 14.30; participatielessen gr. 8
* 15.00 – 16.00 uur; gym instuif gr. 6, 7, 8
* 15.15 – 16.15 uur; technisch bouwen
Dinsdag 3 maart
* 15.15 – 16.15 uur:; Spaans gr. 6, 7 en 8
Woensdag 4 maart
* geen logopedie
* 08.30 uur; bijeenkomst ouderraad
* 11.00 – 12.00 uur; Westcoaching; gr. 8
Donderdag 5 maart
* 15.00 uur gym instuif gr. 3, 4, 5
* 15.15 – 16.15 uur; chemie, gr. 4 en 5
Vrijdag 6 maart
* 13:00 – 15:00 uur: gr. 8 naar Maris voor
techniek. Gratis overblijf
* Onder schooltijd: disco

Zoon voor juf Minke!
Juf Minke is donderdag 6 februari bevallen van een zoon: Jibbe.
Moeder en zoon maken het goed.
We feliciteren juf Minke, haar man Sebastiaan en zussen Fien en Lot met dit
nieuwe geluk.
We hopen dat juf Minke snel een keer langs komt om haar mooie zoon te laten
zien.
Geniet van deze bijzondere tijd samen!

Belangrijke data komende periode


17 t/m 21 februari – rapportbesprekingen groep 1 t/m 7
Kijk op https://19mz00.mijnschoolinfo.nl/ bij ‘oudergesprekken’ wanneer u aan de
beurt bent!



24 t/m 28 februari – voorjaarsvakantie
Iedereen heeft een week vakantie! Lekker uitslapen, leuke dingen doen met het
gezin, etc.



2 maart – leerlingenraad
Deze leerlingen blijven gratis over (zelf lunch mee nemen)



12 maart – tentoonstelling Kunst
Met deze tentoonstelling (start om 18.30 uur) sluiten we het kunstproject af!
In de groep van uw kind hoort en ziet u wat hij/zij de afgelopen tijd geleerd en
gemaakt heeft. Aansluitend kunt u met uw kind een speurtocht door de school
doen om ook te zien wat de andere groepen geleerd en gemaakt hebben.



16 t/m 27 maart – fietscontainer
We gaan weer fietsen op het plein! De gymlessen zullen vervangen worden door
praktische verkeerslessen. Het rooster volgt!
Donderdag 26 maart wordt voor de 3e keer op rij het verkeerslabel van School op
Seef aan ons uitgereikt in bijzijn van de wethouder. Iedereen is van harte welkom
om dit mee te maken vanaf 14.00 uur!



24 maart – schoolfotograaf
Deze datum is nog niet zeker! U hoort zo snel mogelijk of het deze datum blijft of
dat er op een andere dag foto’s genomen worden op school!

