
 

 Nieuwsbrief 3 

Mijnschool App 
De App van ons ouderportaal is vernieuwd. U kunt deze 
downloaden via Play Store of App Store. 

 

Rapporten inleveren 

Wilt u het rapport van uw kind weer meegeven naar school?  

 

Omgekeerde gesprekken (herhaling) 

Heeft u al een afspraak gemaakt met de leerkracht van uw kind? 

De eerste 4 weken van dit schooljaar krijgt u de gelegenheid om een 
afspraak te maken met de leerkracht(en) van uw kind. De afspraak kunt u 
maken via “MijnSchool”.  

In een gesprek van 15 minuten kunt u vertellen hoe uw zoon/dochter is, 
welke interesses hij/zij heeft en wat hij/zij nodig heeft om zo optimaal 
mogelijk te kunnen functioneren in de (nieuwe) groep in dit nieuwe 
schooljaar.  

Als school zien wij de ouders als serieuze gesprekspartners. Wij willen 
de kinderen goed leren kennen, zodat ze met plezier naar school gaan.  
Als ouders krijg je zo de gelegenheid om samen met school op te trekken 
in het belang van je kind.   

Tijdens die gesprekken staan niet de resultaten van het kind centraal, 
maar het welbevinden van het kind.   

 

 

 

 

 

   

 AGENDA 
 

 Vanaf 24 augustus    

omgekeerde  

oudergesprekken 

 1 september          

spreekuur wijkcoach 8.15 

- 9 uur. 

 10 september                   
oc-vergadering 

 14 september                 
MR vergadering 

 30 september               
start Kinderboekenweek 

 5 oktober                        
VCO studiedag: 
leerlingen zijn vrij. 

 12  t/m 16 oktober 
herfstvakantie 
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Start nieuwe schooljaar 
 
We hebben een fijne start met elkaar gemaakt, er gebeuren 
mooie dingen in de groepen!  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 

 

 

 
 
 
 

 

 

PBS & 
Dalton 

Komende week gaan we werken aan verantwoordelijkheid: 
 Let op jezelf. 
 Praat zacht. 
 Ruim op. 
 Maak je werk/taak af. 
 Houd de school en het plein schoon en netjes. 

 
De leerkrachten organiseren deze week activiteiten rondom groepsvorming 
 
De daltonafspraak heeft te maken met verantwoordelijkheid. 
 



 

 
 

Juf  

Juf Melissa vertelt over de denkgroep:  

De afgelopen 2 jaar heb ik een studie gevolgd tot 
talentbegeleider. 

Vanaf dit jaar ga ik op dinsdagmiddag starten met 
de denkgroep. De rest van de dagen ben ik te 
vinden in groep 5-6. De denkgroep vindt plaats 
onder schooltijd en op uitnodiging mogen kinderen 
hieraan deelnemen. 

Tijdens de denkgroep middagen zijn wij bezig met 
projecten waarbij wij onze hersenen flink laten 
kraken. 

Vorige week zijn wij gestart en wat waren ze 
enthousiast. Met groep 1-2-3 heb ik het gehad over 
sterk papier (wist je dat er een meneer gebouwen 
bouwt van papier?). 

Met groep 4-5 heb ik het gehad over mimicry – 
vliegen. Wist je dat mimicry kan betekenen dat de 
menselijke uitvinding is overgenomen door het af te 
spieken uit de natuur? (bijv. een vliegtuig, drone of 
helikopter) 

Met groep 6-7-8 het ik het gehad over het eiland 
Bliek. Wist je dat dit een vogeleiland is die het 
Wereld Natuur Fonds heeft aangelegd? 

 


