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Nieuwsbrief 10: maandag 19 februari 2018
Inspectiebezoek:
Op dinsdag 6 februari jl. heeft de schoolinspectie een bezoek aan onze school gebracht. Deze
keer bekeken zij het didactische handelen in de reguliere groepen en schakelklassen en hadden
zij een beoordelend onderzoek voor de NIP groepen.
Met trots kunnen wij vertellen dat het onderzoek m.b.t. het didactisch handelen met een positief
advies is afgerond. Daarnaast behaalden we voor de NIP groepen mooie voldoendes op alle
controlepunten met daarbij een extra compliment voor ons pedagogisch klimaat (sfeer) op school.
We zijn ontzettend trots en blij met deze behaalde resultaten.
Our school did well during the school inspection. We have received a positive result in our
regular classes and scored enough credits in our NIP classes. We received an extra compliment
for our ambiance at our school. We are very proud!

Naschoolse sport:
Sinds enige tijd bieden wij voor onze groepen 3 t/m 8 en NIP groepen naschoolse sport aan op
maandag. In het begin kwamen daar heel veel kinderen op af. De laatste tijd zijn dat er iets
minder. De naschoolse sport loopt in ieder geval nog tot aan de meivakantie door. Ook vanmiddag
is er weer les. Heb je zin om vanmiddag te komen sporten? Kom gezellig langs. Het maakt vandaag
niet uit of je in groep rood of groen zit en of je nog niet eerder bent komen sporten. Iedereen is
welkom.
There is sport after school this afternoon for children from group 3 t/m 8 and NIP. It doesn’t
matter if you are from group red or green. Are you coming for the first time? Everybody is
welcome!
Ambulancebezoek:
Op maandag 26 maart a.s. komt er een echte ambulance bij ons op school. De kinderen van groep
1-2, 3 en NIP OB/MB brengen die ochtend een bezoekje aan de ambulance. In de bijlage van
deze nieuwsbrief kunt u hier meer over lezen. Schrikt u dus niet als de ambulance bij ons op het
plein staat die ochtend.
On Monday 26th of March a real ambulance will visit our school. This visit is for the children
from group 1-2,3 and NIP OB/MB.

Adviesgesprekken groep 8:
Vandaag en morgen vinden de adviesgesprekken plaats in groep 8.
Tijdens deze gesprekken wordt samen met de ouders en de kinderen van groep 8 het
schooladvies m.b.t. de middelbare school besproken. Een leuke, maar ook spannende periode.
Today and tomorrow the parents and children from group 8 will talk with their teacher about the
school advice after primary school.
Aanmelddagen voortgezet onderwijs:
Op dinsdag 6 en woensdag 7 maart a.s. zijn de aanmelddagen voor het voortgezet onderwijs
ingepland. U kunt die dag uw kind uit groep 8 gaan aanmelden bij het voortgezet onderwijs.
Tijdens de adviesgesprekken ontvangt u hier meer informatie over.
Tuesday 6th and Wednesday 7th of March are the days for the sign up for your child in group 8
for the secondary school. You will receive more information during the school advice meetings.
Continurooster:
In maart praat ik het schoolteam bij m.b.t. de uitkomsten van de vragenlijsten over de exacte
tijden van het continurooster. Daarna komt de klankbordgroep met ouders en leerkrachten weer
samen. Het voorstel vanuit de klankbordgroep wordt tevens besproken en goedgekeurd in de
Medezeggenschapsraad. Kort daarna ontvangt u van mij informatie over de datum voor de
informatieavond.
In March I will talk with the teachers, parentgroup and MR about our new schoolhours. Shortly
after that you receive a date for the parent information meeting.
Creaochtend:
Op woensdag 7 maart a.s. vindt onze tweede creaochtend plaats. Alle kinderen van groep 1-2 t/m
8 en NIP OB/MB en BB zijn die dag om 12.15 uur uit.
On 7th of March our second creative morning takes place. All children from class 1-2 t/m 8 and
NIP OB/MB and BB end school at 12.15 o clock that day.
Rapportgesprekken:
Op dinsdag 20 maart en donderdag 22 maart staan de oudergesprekken gepland. U ontvangt
hiervoor vrijdag 9 maart a.s. de rapportbrief.
On Tuesday 20th and Thursday 22th of March are the rapport/parentmeetings. On Friday 9th of
March you will receive the rapportletter.

