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rapport in ontwikkeling 
We zijn in het begin van het schooljaar 
begonnen met de startgesprekken en u heeft in 
november een verslagje via Ouderportaal 
ontvangen van de leerkracht over de 
ontwikkeling van uw kind. Na het afnemen van 
de verschillende CITO-toetsen is het in februari tijd voor een gespreksronde met de leerkracht. Vanaf 
Unit 3 komt u samen met uw kind het rapport bespreken. 
Het komende rapport is nog gemaakt zoals u dat van ons gewend bent. Maar gezien de 
onderwijsvernieuwingen past het huidige rapport niet meer bij onze visie op het onderwijs. We zijn 
van mening dat het geven van alleen rapportpunten niet voldoende meer is om een volledig beeld te 
kunnen geven. We werken steeds meer vanuit verschillende doelen en willen die graag voor u op het 
rapport inzichtelijk maken.  
Om dit goed te kunnen doen, zijn we dit schooljaar nog verder aan het onderzoeken hoe we de 
ontwikkeling van kinderen in beeld willen brengen en hoe we die het beste met u en uw kind kunnen 
delen. Als dit proces is afgerond nodigen we u uit voor een informatie-avond om de inhoud en de 
vorm van de nieuwe rapportage te presenteren. 

 

nieuws van de voorschool 
We hebben u eerder medegedeeld dat Kim Priest de uren van Helga zou overnemen. 
Dit geldt echter niet voor alle uren. Kim neemt de maandagmiddag en 
donderdagochtend over. Caroline gaat de maandagochtend en woensdagochtend 
draaien. Met deze verandering starten we in februari. Op dit moment staat Kim al op 
donderdagochtend voor de groep. Wij hopen dat het zo duidelijk is voor u. 
 
Deze week starten we met het thema “kleding” WAT DOE IK AAN? We zijn met dit thema bezig vanaf 
maandag 15 januari t/m 9 februari. Deze week krijgen alle kinderen een ouderbrief mee over dit 
thema. 

 

informatiebijeenkomsten over scheiden 
Onder aan deze nieuwsbrief vindt u een tweetal flyers over twee informatiebijeenkomsten over 
scheiden. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor alle geïnteresseerden. De situatie wordt vanuit de 
ogen van het kind bekeken. Er worden ook algemene tips gegeven. 
 

snotnarrenbal 
Dit jaar wordt er voor het eerst, voor alle 
basisschoolleerlingen in Kaaiendonk, een 
heus feest georganiseerd in Theater de Bussel: het Snotnarrenbal (voorafgaand aan het 
legendarische Smulnarrenbal). "Het" opwarm-voorfeest voor het aankomende carnaval. 
Kaaike (onze Jeugdprinses) en haar gevolg nodigen alle leerlingen uit om mee te feesten op haar 
eigen feestje. Een middag vol muziek, spelletjes en nog veel meer. 
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Toegang is gratis en het plezier natuurlijk onbetaalbaar. 
 
Hopelijk zien we jullie op 27 januari 2018! 
De poster van het Snotnarrenbal vindt u onder aan deze nieuwsbrief. 
 

korte berichten 
 In unit 3 is juf Marleen ziek en wordt vandaag vervangen door meneer Izar van Gool. Juf Anja 

heeft een fietsongeluk gehad en is ook afwezig. Zij wordt woensdag vervangen door juf 
Annemiek May, donderdag door juf Anja Zijlmans en vrijdag door meneer Remco Bisschop. 
Het is moeilijk om invallers te krijgen, zeker aan het eind van de week. Helaas komen er 
daarom veel verschillende gezichten voor de groep.  

 Onder aan deze nieuwsbrief treft u een flyer aan over het open huis bij activiteitencentrum 

Dommelbergen. 
 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 


