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Data: 
 
12 november MR vergadering 

19 november Studiedag team,  

  leerlingen zijn vrij 

20 november Rapport 1 mee 

23 t/m 27  Deze week:  

november rapportgesprek 

27 november  Groep 1-2 vrij 

 

 

 

 

 

Rapport 1 
 
De eerste periode van dit school jaar zit er al weer bijna op!  
De tijd vliegt!  
Op vrijdag 20 november krijgen de kinderen hun eerste rapport 
mee naar huis. In de week van 23 november vinden de 
rapportgesprekken met u als ouder(s) / verzorger(s) plaats. 
Normaal gesproken geburt dit ‘live’ op school. Door alle 
maatregelen hebben wij echter besloten om deze gesprekken 
digitaal te voeren. Onze digitale omgeving is inmiddels zo 
ingericht dat u via een link (die u van de leerkracht toegestuurd 
krijgt), deel kunt nemen aan dit gesprek.  
Verdere informatie hierover volgt.  
 
 
Op donderdagmiddag 5 november a.s. kunt u als ouder via 
Parro een uitnodiging verwachten om het rapportgesprek voor 
uw kind in te plannen. 
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Online ouderavond 
 

Op pagina 3 van deze nieuwsbrief treft u informatie van GGd Rivierenland Zuid. Zij 
organiseren een  online ouderavond op 3 november over Alcohol 
 
Campagne ‘Zien drinken, doet drinken’  Van maandag 2 t/m zondag 8 november 2020 start de campagne Zien drinken, doet 
drinken met een landelijke Alcoholactieweek. Het doel van de campagne is om ouders 
en andere volwassenen bewust te maken van de invloed die zij met hun drinkgedrag 
hebben op de beeldvorming van alcohol en het latere drinkgedrag van kinderen.  Tijdens de online ouderavond worden meerdere onderwerpen besproken zoals het 

puberbrein, NIX18 regels stellen; hoe doe je dat? Rivierenlandse cijfers en tips om in 
gesprek te blijven met je kind. Dit afgewisseld met, vaak zeer herkenbare, scenes 
gespeeld door Helder theater. Het belooft een leuke en leerzame avond te worden!     
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S c h o o l f r u i t 

 

Zoals gemeld in de nieuwsbrief van 1 okotber jl., zou er in 

week 46 weer schoolfruit geleverd worden . 

Gezien alle veranderingen rondom de Corona-

maatregelen én het ‘niet trakteren-beleid’ vanuit 

STROOMM, gaat deze levering dit schooljaar helaas niet 

door. 

De  woensdag blijft onxe ‘fruitdag’ en alle andere dagen  

stimuleren wij gezond eten en drinken in de pauzes. 

 

 

 
Digitale leermiddelen in groep 1-2 

 
Wist u dat ... 
… er in groep 1-2 gebruikt wordt gemaakt van de HUB? 

… dit een educatieve spelcomputer voor jonge kinderen is? 
… de HUB interactie mogelijk maakt tussen de leerling en digitale apps? 
… de leerlingen in groep 1-2 rekenspelletjes kunnen spelen met de 

tablet en de HUB? 
… het juiste antwoord op de HUB wordt gelegd? 

… de kinderen in groep 1-2 ook op deze manier bezig zijn 
met tellen, getalsymbolen, en begrippen als ‘meer’, 
‘minder’ en ‘evenveel’? 

 
 Kiwi-actie 

 

Zoals in de nieuwsbrief van 15 oktober is gemeld, sparen wij mee voor 

speelballen. 

Bij de hoofdingang hangt een poster.. Er zijn al wat zespri  kiwi-stickers 

geplakt, leuk! 

 
Sparen jullie ook mee? 




