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Van  Yvonne  
Beste	  ouders,	  	  

Komende	  dinsdag	  heb	  ik	  om	  16	  uur	  een	  thee-‐uurtje	  gepland,	  hierin	  ga	  ik	  u	  meenemen	  waar	  we	  staan	  in	  het	  
schoolplan.	  Het	  doel	  van	  dit	  moment	  is	  u	  meenemen	  in	  hoe	  wij	  als	  team	  gewerkt	  hebben	  aan	  de	  visie	  en	  de	  
ambities.	  

‘Alles	  wat	  goed	  is	  om	  te	  weten,	  is	  moeilijk	  om	  te	  leren’	  

Ik	  wens	  u	  alleen	  een	  goed	  weekend,	  

Yvonne	  Geelhoed	  
Schoolleider	  
	  
	  
	  
	  
	  

Staking  30  en  31   januari   
Op	  30	  en	  31	  januari	  is	  de	  school	  dicht	  in	  verband	  met	  de	  landelijke	  onderwijsstaking.	  In	  de	  
bijlage	  van	  het	  Parro	  bericht	  vindt	  u	  een	  brief	  met	  een	  toelichting	  op	  deze	  staking.	  	  
Ondanks	  het	  onlangs	  getekende	  akkoord	  wordt	  er	  door	  verschillende	  partijen	  opgeroepen	  
tot	  een	  nieuwe	  onderwijsstaking.	  Zoals	  bij	  veel	  situaties	  zijn	  er	  meerdere	  visies	  mogelijk	  en	  
is	  er	  geen	  sprake	  van	  goed	  of	  fout.	  Staken	  is	  in	  Nederland	  een	  individueel	  recht	  waar	  

mensen	  gebruik	  van	  kunnen	  maken.	  In	  de	  brief	  leest	  u	  verdere	  uitleg.	  Voor	  vragen	  kunt	  u	  altijd	  terecht	  bij	  
een	  van	  de	  MT-‐leden.	  	  

Ouders	  waarvan	  kinderen	  naar	  de	  SKA	  BSO	  gaan	  zijn	  reeds	  geïnformeerd	  dat	  er	  geen	  extra	  
opvangmogelijkheden	  zijn	  die	  dagen.	  Ook	  zij	  kampen	  met	  personeelstekorten.	  

Portfol iopresentatie  
Op	  maandag	  10	  februari	  staat	  de	  volgende	  portfoliopresentatie	  gepland	  voor	  de	  kinderen	  uit	  groep	  1/2.	  
Vanaf	  14.00	  kunt	  u	  binnenlopen	  om	  het	  portfolio	  te	  bekijken.	  De	  kinderen	  zullen	  u	  laten	  zien	  waar	  zijn	  de	  
afgelopen	  periode	  aan	  hebben	  gewerkt.	  Prachtige	  Sint-‐	  en	  Kerstknutsels,	  een	  foto	  van	  een	  prachtig	  
bouwwerk	  en	  misschien	  zelfs	  al	  een	  inkijkje	  in	  het	  thema	  gezondheid.	  De	  kinderen	  laten	  u	  zien	  waar	  zij	  het	  
meest	  trots	  op	  zijn	  of	  wat	  zij	  juist	  erg	  lastig	  vonden.	  	  
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Rapport  
Op	  woensdag	  12	  februari	  gaan	  de	  rapporten	  voor	  de	  kinderen	  uit	  groep	  3	  t/m	  8	  mee	  naar	  
huis.	  Het	  rapport	  zal	  er	  dit	  jaar	  anders	  uitzien	  dan	  u	  wellicht	  gewend	  bent.	  	  Wij	  werken	  
vanaf	  dit	  schooljaar	  met	  een	  zogeheten	  digitaal	  rapport	  waarbij	  resultaten	  direct	  
gekoppeld	  worden	  vanuit	  de	  verschillende	  systemen.	  Voor	  het	  uiteindelijke	  resultaat	  op	  
het	  rapport	  betrekken	  we	  ook	  onze	  eigen	  observaties.	  Een	  toelichting	  en	  handleiding	  hoe	  
het	  rapport	  te	  lezen	  zult	  u	  terugvinden	  in	  het	  rapport	  zelf.	  	  

Oudergesprekken     
Voor	  alle	  leerlingen	  vinden	  de	  oudergesprekken	  plaats	  in	  de	  week	  van	  17	  februari.	  U	  wordt	  
hiervoor	  uitgenodigd	  door	  de	  leerkracht	  via	  Parro.	  Het	  betreft	  een	  verplichte	  ronde	  
gesprekken	  waarbij	  alle	  ouders	  een	  uitnodiging	  zullen	  ontvangen.	  De	  ontwikkeling	  van	  uw	  
kind	  staat	  tijdens	  het	  gesprek	  centraal.	  Vanaf	  groep	  3	  gaat	  dat	  aan	  de	  hand	  van	  het	  rapport.	  	  

Vanuit   de  wijk 	  
Kom  ook  naar   je   e igen  k inderwoorddienst 
Iedere	  derde	  zaterdag	  van	  de	  maand	  is	  er	  een	  eigen	  kinderwoorddienst	  bij	  de	  eucharistieviering	  in	  de	  St.	  
Josephkerk.	  Pastor	  Roderick	  Vonhögen	  nodigt	  dan	  alle	  basisschoolleerlingen	  uit	  naar	  voren,	  en	  dan	  nemen	  de	  
kinderen	  hun	  eigen	  kaarsje	  mee	  naar	  de	  Parochiezaal.	  Je	  hoort	  een	  bijbelverhaal,	  je	  maakt	  iets	  leuks	  bij	  het	  
verhaal	  en	  dan	  kom	  je	  halverwege	  de	  viering	  weer	  naar	  de	  kerk.	  Kom	  je	  ook?	  Zaterdag	  om	  19.00	  uur	  in	  de	  St.	  
Josephkerk! 
Communiefeest      
Wil	  je	  je	  kind	  laten	  meedoen	  aan	  de	  Eerste	  Communie?	  Dat	  kan	  nog	  net,	  volgende	  week	  start	  de	  voorbereiding	  
op	  het	  grote	  feest	  in	  mei.	  Speciaal	  voor	  kinderen	  uit	  groep	  4:	  ze	  leren	  meer	  over	  het	  verhaal	  van	  Jezus,	  hoe	  je	  
andere	  mensen	  kunt	  helpen	  en	  wat	  de	  communie	  betekent.	  Aanmelden	  kan	  komende	  week	  nog	  via	  
communie@outlook.com.	  	  

	  

Jeugd  Elfstedentocht  voor  Wilhelmina  Kinderziekenhuis   
Op	  zaterdag	  1	  februari	  2020	  organiseert	  De	  Vechtsebanen	  in	  samenwerking	  met	  de	  KNSB	  en	  alle	  
schaatsverenigingen	  uit	  de	  provincie	  Utrecht	  de	  35e	  Jeugd	  Elfstedentocht	  voor	  kinderen	  van	  6	  tot	  en	  met	  14	  
jaar.	  De	  ijsbaan	  wordt	  die	  dag	  omgetoverd	  in	  een	  Fries	  landschap	  en	  ‘de	  Tocht	  der	  Tochten’	  wordt	  compleet	  
nagebootst.	  Inclusief	  een	  start	  in	  het	  donker	  op	  de	  Bonkevaart	  in	  Leeuwarden,	  11	  stempelposten	  en	  een	  
Elfstedenkruisje	  na	  afloop.	  

De	  tocht	  staat	  dit	  jaar	  in	  het	  teken	  van	  het	  Wilhelmina	  Kinderziekenhuis	  (WKZ).	  Deelnemers	  kunnen	  zich	  laten	  
sponsoren	  om	  zoveel	  mogelijk	  geld	  op	  te	  halen	  voor	  onderzoek	  naar	  het	  kinderhart	  in	  het	  WKZ.	  Het	  is	  geweldig	  
dat	  gezonde	  kinderen	  zich	  inzetten	  voor	  zieke	  kinderen	  door	  mee	  te	  schaatsen	  en	  geld	  op	  te	  halen.	  Hoe	  meer	  
kinderen	  er	  mee	  doen,	  hoe	  meer	  geld	  er	  opgehaald	  kan	  worden.	  ZIe	  Flyer	  in	  de	  bijlage.	  


