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21 november fietsverlichtingscontrole groep 6, 7 en 8 (herhaling) 

Je fietsverlichting moet in orde zijn! Daarom organiseert onze 
verkeerswerkgroep op woensdag 21 november een 
fietsverlichtingscontrole voor de groepen 6, 7 en 8. Die 

ochtend worden de fietsen van de kinderen gecontroleerd op 
de verlichting en moeten ze dus op de fiets naar school komen. 
Indien nodig mogen de fietsen op het schoolplein neer gezet 

worden. We zouden het zeer op prijs stellen als u voor die tijd 
thuis de fiets van uw kind controleert zodat wij die ochtend 
snel door de klassen heen kunnen gaan. Mochten wij toch nog 
fietsen tegen komen waarvan de verlichting niet werkt, dan melden wij dat aan uw kind en 
hopen wij dat u dit als nog in orde maakt. In een enkel geval kunnen wij een mankement ter 
plekke verhelpen. Tegenwoordig is het echt niet meer nodig om zonder verlichting op pad te 
gaan. Losse lampjes kunnen aan de fiets of kleding bevestigd worden. Voor enkele euro's 
gaat uw kind veilig de weg op. 
Alvast bedankt voor de medewerking namens de werkgroep verkeer. 
 

 

MijnRapportfolio 

 
Onder het kopje “Vaardigheden” ziet u vanaf groep 4 de doelen waar aan gewerkt wordt bij 

ons op school. De doelen van de leerjaren 4 t/m 8 zijn zichtbaar waardoor u een compleet 
beeld van de aangeboden doelen heeft. De doelen zijn gegroepeerd per leerjaar en per 
vakgebied waardoor u duidelijk kunt zien wat op dit moment van uw kind verwacht wordt.  
Door middel van blauw gekleurde vlakken kunt u zien in hoeverre uw kind dit doel behaald 
heeft. We werken hierbij met drie benamingen: “ik vind het nog moeilijk”, “ik kan het met 
hulp” en “ik kan het alleen”.  
Deze doelen worden ingevuld door de leerkracht en in unit 3 ook door de leerlingen zelf. In 
unit 1 wordt de ontwikkeling van de kinderen bijgehouden in de KIJK! registratie zoals 
gewend vanuit de kleuterklas.  
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Het programma MijnRapportfolio is ook voor ons als leerkrachten nieuw, daarom hebben 
we besloten slechts een paar vakgebieden in te vullen, de komende jaren zullen we dit 
steeds meer uitbreiden. In dit proces zijn we in ontwikkeling.  
 

 

nieuws uit unit 2 oranje  
Soms heb je te maken met zaken die erg vervelend zijn voor een 
groep, maar waar je totaal geen invloed op hebt. Op dit moment 
is dat zo in unit 2 oranje. We hadden net vorige week kunnen 
regelen dat juf Milou tot aan de kerstvakantie op woensdag, 
donderdag en vrijdag voor de groep zou staan. Helaas heeft juf Milou van haar verloskundige 
te horen gekregen dat ze per direct niet meer mag werken.  
Dit betekende dat we weer op zoek moesten naar een oplossing voor deze groep. Die 
hebben we (in ieder geval tot de kerstvakantie) gevonden. Vanaf volgende week maandag 
gaat Juf Marley fulltime unit 2 oranje draaien. Dit is mogelijk omdat juf Anic terug is van haar 
zwangerschapsverlof. Deze week heeft juf Marley nog wat afrondende werkzaamheden en 

zullen er nog andere invallers voor unit 2 oranje komen.  
We hopen op deze manier in ieder geval tot de kerst een mooie oplossing te hebben voor de 
leerlingen van unit 2 oranje.  

Juf Anouk blijft de leerkracht voor unit 1 rood, vanaf volgende week ook op vrijdag. 
 
 

donderdag 20 december  
Donderdag 20 december zullen wij weer ons jaarlijks kerstdiner hebben. Over de 
precieze bedoeling en opzet hoort u binnenkort meer, maar het programma zal 
in grote lijnen hetzelfde zijn als de afgelopen jaren. Dit betekent dat de kinderen op 
donderdagmiddag 20 december vrij zijn, maar dat ze ’s avonds wel gezellig naar school 
komen voor het kerstdiner. Op onze schoolkalender staat dit helaas niet aangegeven, dus 

vandaar dat we het even op deze manier doen. Dus 20 december zijn alle kinderen vanaf 
12.15 uur vrij. 
 
 

verkleden  
Op vrijdag 30 november en woensdag 5 december mogen de 
kinderen verkleed naar school komen. Op alle andere dagen 
vragen wij u de verkleedkleren thuis te laten. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


