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Beste ouders/verzorgers, 
 
Wij hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en weer zin heeft in het nieuwe schooljaar. 
 
Voor alle ouders die nieuw op de Werkplaats zijn:  
Op de website krijgt u wekelijks te zien wat er allemaal voor interessante dingen spelen op school. 
We hebben echter gemerkt dat het voor iedereen prettig is als bepaalde vragen of opmerkingen per 
mail onder de aandacht worden gebracht. 
 
Iedere maand, te weten de laatste vrijdag van de maand, ontvangt u via de mail een brief met de 
informatie die van belang kan zijn in de volgende maand. 
 
Deze maandinformatie is daarna ook nog terug te vinden op de website onder het kopje Maandinfo. 
Ook zijn de activiteiten in onze agenda op de site opgenomen zodat u als u op de datum klikt de 
relevante informatie van die dag vindt. 
 

 

Algemeen 
Jaarkalender 
De jaarkalender voor het schooljaar 2018-2019 is uitgedeeld aan alle oudste werkers. Helaas is er 
een foutje geslopen in de kalender: Studiedag 20 november moet zijn 30 november!!  
Verandert u dit a.u.b. in uw agenda. 
Mocht u een extra jaarkalender willen dan kunt u deze ophalen bij het secretariaat. 
Startgesprekken 
Op 3, 4, 5  en  6 september zijn de startgesprekken voor de ouders van de groepen 1, 3, 5, en 7. 
De intekenlijsten voor het startgesprek hangen bij de groepsruimte van uw kind. 
Algemene ouderavond 
Aangezien we het belangrijk vinden dat de startgesprekken in het begin van het schooljaar 
plaatsvinden, zijn de algemene ouderavonden iets verder in het schooljaar ingeroosterd.  

- Maandagavond 10 september voor de groepen 1/2 

- Dinsdagavond   11 september voor de groepen 5/6 

- Maandagavond 17 september voor de groepen 3/4 

- Dinsdagavond   18 september voor de groepen 7/8 
Woensdag 28 september 'Kees Boeke teambuilding bo-vo'. 
School is 13:15 uit. 

De groepen 1/2  
Algemene ouderavond 
Maandagavond 10 september aanvang is om 19.30 - 21.15 
Kennismakingsproject 
De onderbouw start met een kennismakingsproject. Elke dag krijgen 2 kinderen een koffer mee 
naar huis. Bij deze koffer zit een begeleidend schrijven zodat u weet wat de bedoeling is. 
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De groepen 3/4 
Algemene ouderavond 
Maandagavond 17 september is de algemene ouderavond voor de ouders van de groepen 3-4 van 
19.30 – 21.30. De avond start met een gezamenlijk gedeelte in de eigen groep van uw kind.  
Daarna gaan de ouders van groep 3 zich bezighouden met lezen en krijgen de ouders van groep 4 
informatie over spelling en rekenen.  
Kennismaken 
Het thema de komende weken is 'kennismaken'. Alle kinderen stellen zich voor aan de groep door 
middel van het geven van een kleine presentatie over zichzelf. Ze mogen wat spulletjes van 
thuis (ongeveer 5) meenemen naar school. 

De groepen 5/6 
Algemene ouderavond 
Dinsdagavond 11 september van 19:30 tot 21:15. 
19:30 - 20:15: voor ouders van groep 5 en groep 6: 
We starten in de eigen groep met kennismaking, het werken in de Ronding en de inzet van ouders. 
20:15 - 21:15: voor ouders van groep 5 (ouders van groep 6 zijn welkom) 
In dit deel gaan we in op de lesstof van de kinderen in de vorm van een circuit. Op deze manier leert 
u ook alle medewerkers van 5/6 kennen. 
Kennismaken 
Deze weken zijn we in de groep vooral gericht op kennismaking en het werken in de Ronding. 
Daarna starten we met een project over Nederland 

De groepen 7/8 
Algemene ouderavond. 
Dinsdagavond 18 september van 19.30 tot 21.15. 
De start is in de groep van het kind. Hier krijgt u specifieke informatie over de eigen groep.  
Om 20.15 krijgen de 7e jaars ouders informatie over de werkwijze in 7/8, de zorg in de bovenbouw 
en hoe het plannen verloopt. 
De 8e jaars ouders krijgen informatie over de overgang bo/vo, het voorlopig advies en het 
eindadvies. Ook wordt de verplichte eindtoets (IEP) besproken. De avond zal rond 21.15 zijn 
afgelopen. 
Kennismaken en Kamp 
Deze maand staat in het teken van kennismaken in de groepen. In de week van 10 september gaan 
alle groepen op kamp. Daarover heeft u al een brief gehad. Het kamp staat in het teken van de 
prehistorie.  

 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team, 
 
Anne-Mieke Bulters 
Directeur BO 


