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Oudergesprekken
In een schooljaar vinden er een aantal
gespreksrondes plaats met ouders /
kinderen.
Voorgaande schooljaren maakte school
een schema, waarbij alle oudergesprekken
op 2 dagen/avonden werden ingepland.
Van deze opzet stappen wij af. Alles in 2
dagen te proppen is te belastend.
We maken dit jaar gebruik van een digitaal
gesprekkenschema met verschillende data
en tijdstippen, waarop u als ouder kunt
inschrijven. Door deze opzet kunt u zelf
een voor u geschikt moment uitkiezen.
Voor welke oudercontactmomenten gaan
we dit schooljaar dit digitale
gesprekkenschema inzetten?
1. de startgesprekken, die vinden
plaats tussen 8 en 17 oktober
2. de gesprekken na de 1ste
toetsronde in januari. Deze
gesprekken worden begin februari
ingepland.
3. de gesprekken na de 2de
toetsronde eind mei/ begin juni.
Deze gesprekken worden eind juni
ingepland.
Startgesprekken
Vanaf 8 oktober t/m 17 oktober vinden de

startgesprekken plaats. Wat is het doel
van dit gesprek? Wij willen graag in
gezamenlijkheid, aan de hand van enkele
vragen, praten over en met uw kind. Wat
is voor u en uw kind belangrijk dat school
moet weten, waar kunnen we als school
uw kind het beste in ondersteunen, etc.
Vanaf groep 5 vragen wij samen met uw
kind te komen en het gesprek aan te
gaan.
Gesprekken met leerlingen uit lagere
groepen mogen zonder uw kind
plaatsvinden. Deze kinderen zijn misschien
nog te jong om een dergelijk gesprek aan
te gaan. U kunt dit zelf het beste
inschatten. Neemt u uw kind wel mee, laat
het de leerkracht dan even weten via de
mail.
Volgende week ontvangt u van ons een
schema met data en tijdstippen per groep,
middels een link, via de mail. U kunt via
deze link zelf uw gesprek(ken) inplannen.
Tevens sturen wij u een korte vragenlijst
toe, die u samen met uw kind kunt
doorspreken, zodat u en uw kind
voorbereid op gesprek kunnen komen.
Omdat uw kind ook mee kan komen,
zullen de startgesprekken overdag
plaatsvinden.
De groepen 1/ 2 doen deze gespreksronde
niet mee.
Wij hopen dat een en ander soepel
verloopt. Uiteraard kan er een hobbel op
de weg zijn. Heeft u vragen, dan kunt via
de mail contact opnemen met de
groepsleerkracht.
Redmer groep 8:
r.wijnsma@deopstekker.nl
Annegonda groep 7:
a.tillema@deopstekker.nl
Gerda groep 6:
g.geugien@deopstekker.nl
Manita groep 5:
m.overdiep@deopstekker.nl

Nynke groep 4:
n.stuiver@deopstekker.nl
Sybrigje groep 3:
s.vanderhoek@deopstekker.nl
Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek
start op woensdag 2
oktober. Wij hebben voor
deze gelegenheid een
echte verhalenverteller
ingehuurd.

Het thema van de KBW is: op reis, waarbij
ook verschillende voertuigen centraal
staan.
Op vrijdag 11 oktober staat een
boekenruilmarkt gepland. Uw kind kan
thuis al vast een boek uitzoeken dat hij of
zij graag wil gaan ruilen op deze dag.
Nadere informatie volgt.
Op vrijdag 18 oktober, de laatste
schooldag voor de herfstvakantie sluiten
we de Kinderboekenweek af. Dit doen we
door een optocht van versierde fietsen,
skelters, steppen en bolderkarren. Op
vrijdag 18
oktober
mogen alle
kinderen
met hun
eigen
versierd
voertuig
op school
komen.
Groepen 1/ 2
We hebben de afspraak gemaakt dat
ouders van leerlingen uit groep 1/2 niet
meer afscheid van hun kind nemen in de
klas. Afscheid nemen gebeurt op de gang.

We hebben hier nu een aantal weken mee
gewerkt. Dit werkt nog niet tot
tevredenheid. Ouders missen een stukje
betrokkenheid van hetgeen wat er op
school gebeurd. Dit is begrijpelijk en wij
gaan met het team van de groepen 1/2
hierover in beraad. Wordt vervolgd.
Agenda
2 t/m 18-10
Kinderboekenweek
1-10
Schoolarts, betreffende ouders hebben
thuis een uitnodiging gekregen
4-10
Geartsje P. afwezig
8 t/m 17-10
Startgesprekken
7-10
Teamvergadering
8-10
De Groene Spelen voor groep 4 en 5
9-10
Redmer afwezig, Hilda vervangt.
10-10 Biebbezoek in Gorredijk groep 4
11-10 Nieuwsbrief
15-10 Redmer afwezig, Tjalling vervangt
17-10 18.30 uur Optreden groep 1/ 2 Vlinders
17-10 Vaccinatieprogramma voor 9- en 13
jarigen in Gorredijk
18-10 Afsluiting Kinderboekenweek
18-10 Geartsje P. afwezig

21 t/m 25-10
30-10
1-11
4-11
8-11
8-11
14-11
15-11
18-11
22-11
25-11
28-11
29-11
5-12
6-12
6-12
13-12
17-12
18-12
20-12

Herfstvakantie

Luizencontrole
Geartsje P. afwezigj
Trainingsdag team. Alle leerlingen zijn vrij.
Nieuwsbrief
Schoolontbijt
18.30 uur Groepsoptreden groep 6
Geartsje P. afwezig
Vergadering van de Oudervereniging
Nieuwsbrief
Schoonmaakavond
Teamvergadering
Geartsje P. afwezig
Sinterklaasfeest
Redmer afwezig, Hilda vervangt.
Nieuwsbrief
Geartsje P. afwezig
Teamvergadering
17.00 uur Kerstviering op school
Nieuwsbrief
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