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Compliment van de week:
Het compliment gaat deze keer naar alle leerlingen. Er is keihard gewerkt aan de Cito toetsen in de
afgelopen week. Toppers zijn het!

Regel van de week
Wij lopen rustig door het schoolgebouw.

verschillende functies aan het uittesten. In de
komende maanden zullen wij alle
ouders/verzorgers een uitnodiging sturen om
hiervan gebruik te maken.
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Verzoek ouders groep 1/2/3
Op maandag 8 maart zou juf Wendy graag

Groep aan het woord

zien dat de leerlingen uit de groepen 1,2 en 3

Deze keer is groep 4/5/6 aan het woord. In

een boek meenemen van thuis. Juf Wendy

de bijlage vindt u de bijdrage.

gaat deze dag een boekenkring organiseren.

Beweegteam Weststellingwerf
Verwijsgesprekken groep 8

Leerlingen van de groepen 1 t/m 6 hebben

Voor de leerlingen van groep 8 staan er na de

deze week een flyer ontvangen van het

Cito toetsen verwijsgesprekken gepland.

beweegteam Weststellingwerf. Hierop is te

Deze gesprekken vinden

lezen dat er volgende week donderdag (11

plaats in de week van 22

maart)een tennis clinic wordt aangeboden bij

maart. Desbetreffende

tennisvereniging Slag ‘87. Vandaag heeft het

ouders ontvangen hierover

beweegteam besloten deze clinic te

binnenkort meer informatie.

annuleren en op een nader
te bepalen moment aan te

Rapportgesprekken groep 1- 7

bieden. Dit naar aanleiding
van een aantal positief

In de week van 29 maart staan de

geteste leerlingen (en ouders)

rapportgesprekken gepland van de leerlingen

op de school in Steggerda.

uit de groepen 1 tot en met 7. Ook voor deze
ouders geldt dat hierover binnenkort meer
informatie volgt.

Margedag

Nieuwsbrief

Op donderdag 18 maart staat een margedag

Ouderportal

gepland. Wij gebruiken deze dag om de
gegevens van de Cito toetsen te verwerken,

Dit schooljaar willen wij alle ouders de

rapporten te schrijven en voor de

mogelijkheid bieden gebruik te maken van

groepsbesprekingen met de Intern

een ouderportal-app. Uit de enquête

Begeleider. Alle leerlingen zijn deze dag vrij.

“Ouderbetrokkenheid” die vorig schooljaar is
afgenomen bleek dat een aantal ouders hier
behoefte aan hadden. Vlak voor de

Oud papier

voorjaarsvakantie zijn wij gestart met een

De volgende oud papier actie staat gepland

pilot. Een aantal ouders van leerlingen uit de

op 27 maart. Wij doen deze keer heel graag

bovenbouw hebben de app geïnstalleerd en

een beroep op de volgende ouders; Fam.

zijn samen met de groepsleerkracht

Bosma (Lotte), Fam. Damhuis, Fam. de
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Weert, Fam. Gerards, Fam. Kooistra, Fam. de
Kok, Fam. Koopman (Djaiven), Fam. Knip en
Fam. Kox. Sieto Koopman zal bij de container
staan en is tevens aanspreekpunt.
Wanneer u onverhoopt
niet kunt rijden wordt het
zeer op prijs gesteld dat u
dat kenbaar maakt bij
Sieto Koopman.
In dat geval rekenen wij erop dat u zelf voor
vervanging zorgt. Alvast heel erg bedankt
voor uw hulp!

Agenda
18 mrt.

Margedag (leerlingen vrij)

26 mrt.

Wieltjesdag

26 mrt.

Rapport mee

22 mrt.

Verwijsgesprekken groep 8
(t/m 26 mrt.)

29 mrt.

Rapportgesprekken (t/m 1
april)

27 maart.

Oud papier

2 april

Goede Vrijdag (lln. vrij)

5 april

Tweede Paasdag (lln. vrij)

20/21 april

IEP eindtoets groep 8

23 april

Koningsspelen (o.v.b.)

27 april

Koningsdag (lln. vrij)

28 april

tostidag onderbouw

29 april

tostidag middenbouw

30 april

tostidag bovenbouw

3 mei

Start meivakantie (t/m 14
mei)
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