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MijnRapportfolio 
 

 
Ook deze week weer een stukje informatie over MijnRapportfolio.  
 
Vandaag is het laatste onderdeel aan de beurt, het kopje “Documenten”.  
Onder dit onderdeel kunt u in de loop van het schooljaar verschillende documenten terug 
gaan vinden. Zo komen hier omstreeks februari en juni de citoresultaten in te staan. Voor de 
kinderen in leerjaar 1 t/m 4 zullen hier de KIJK! registraties te vinden zijn. Verder kunnen 
hier bijvoorbeeld taalproducten of presentaties in gezet worden. Zeker de moeite waard om 

eens te bekijken dus.  
 
Op 17 december zal uw kind de inloggegevens mee naar huis krijgen en kunt u een kijkje 
gaan nemen.  
Er zal dan ook een ouderhandleiding in de boekenkast op het ouderportaal te vinden zijn.  
 
 

leerlingenraad 
Komende donderdag 29 november is er weer leerlingenraad. De kinderen 
mogen vanaf 15.30 uur verzamelen in de teamkamer.  
 
 

Sinterklaasnieuws 
Op vrijdag 30 november komt de Sint onze school een bezoekje brengen.  
Hoe zou hij dit jaar komen ?  
Alle kinderen moeten deze dag om 5 over half 9 in de klas zijn met hun jas 
aan. 
Denkt u eraan, dat er deze ochtend niet geparkeerd kan worden in de Willem 
Dreeslaan. 
Als u wilt komen kijken bij de aankomst mag dat uiteraard. Wij vragen u op tijd het klaslokaal 
te verlaten en aan de overkant van de straat plaats te nemen achter de kinderen. 
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De kinderen die op school zitten, blijven buiten bij hun eigen groep staan. 
De oudere kinderen nemen de jongere kinderen aan de hand mee naar buiten.  
 

Denken de kinderen van groep 5 t/m 8 aan de surprise met gedicht? Deze moet uiterlijk 
vrijdag 30 november mee naar school. 
 
Vrijdag 30 november krijgen de kinderen pepernoten. Als aanvulling hierop is drinken en 
fruit zeker gewenst. 
 

                          

nieuws van de voorschool 
Beste ouders/verzorgers, 
De Sint en zijn Pieten zijn weer in het land! De juffen hebben al even contact 
gehad met de Sint. Er zijn één of twee Pietjes die heel graag een keer komen 
spelen en gymmen op de voorschool. Uiteraard vinden we dat super leuk! De 

bezoekjes staan gepland op maandag 3 december (ochtend en middag) en op 4 december 
(ochtend). Misschien neemt Piet ook wel een kleinigheidje mee. De kinderen die twee keer 
bij ons spelen krijgen natuurlijk maar één keer een cadeautje. 
Groetjes van de voorschooljuffen  
 

typeschool Koetsdijk 
Op 5 februari gaat typeschool Koetsdijk met een typecursus beginnen 
in een lokaal van de Duizendpoot. Er kunnen nog kinderen inschrijven 
voor de cursus. Meer info vindt u in de flyer onder aan deze 
nieuwsbrief.  
Als Duizendpoot staan wij zeer positief tegenover een dergelijke cursus. Het is in dit digitale 
tijdperk heel handig om snel blind te kunnen typen. Het is bovendien goed voor de 
ontwikkeling van spel- en opstelvaardigheden op de computer. 

https://www.volkskrant.nl/wetenschap/blind-leren-typen-is-ook-goed-voor-je-
taal~bcad65a4/ 
 

agenda AC-vergadering maandag 3 december 
1. Opening en welkom   

Foto alle AC leden 
2. Notulen vorige vergadering 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
4. Financieel 
 Stand van zaken ouderbijdrage 
5. Werkgroepen 

- Evaluatie schoolfotograaf 

- Evaluatie Sinterklaas 
- Voortgang Kerst 

6. ‘Droomevent en groot bende café’ 
7. Rondvraag 
 

korte berichten 
 Juf Moreen (unit 2 geel) is vandaag afwezig en wordt vervangen door juf Inge 

Monsieurs 
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