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Nog maar 3 weken 
Afgelopen maandag zijn we eindelijk weer volledig gestart. 
We zijn erg blij want alle kinderen zijn op school.  
Wel heel raar…want over 3 weken is het al weer zomervakantie.  
De laatste weken wordt er natuurlijk nog volop les gegeven, maar zo langzamerhand gaan we dit 
bijzondere schooljaar steeds meer afronden in de groep.  
 
Rapport  
Alle kinderen (groep 1 t/m 8) krijgen een rapport. Dit rapport is anders dan het “normale” rapport.  
We vinden het belangrijk dat er in het komende rapport een deel van de kinderen, ouders en school 
zit. Het zal geen overzicht zijn van de waarderingen bij de vakgebieden.   
 
Aanstaande maandag nemen alle kinderen het oudergedeelte (zie plaatje) met een begeleidende 
brief mee naar huis. Hiermee kunt u aan uw kind laten zien hoe het thuiswerken en andere algemene 
zaken gaan.  
Hier alvast het voorproefje……………………….. 

 
Afgelopen periode hebt u mogen ervaren wat het is om juf en/of meester te zijn. We vinden het erg 
waardevol om ook van u te horen wat uw bevindingen zijn geweest over het leergedrag van uw kind. 
We hebben er daarom voor gekozen deze keer een bijzonder rapport te maken waaraan ook u uw 
bijdrage kunt leveren. 
Hoe werkt het? 
De grote cirkel vult/kleurt u in van binnen naar buiten. 
Hoe meer vakjes u kleurt hoe blijer u ervan werd (maakt u er iets vrolijks van?) 
 
Natuurlijk ging er een heleboel goed tijdens de afgelopen periode. Voor het vak “wij zijn trots op jou 
omdat” kunt u denken aan complimenten over dingen uit de cirkel als doorzetten, werkhouding, 
concentratie, zelfstandigheid, thuis werken, omgang met broertjes en/of zusjes, etc.  
Groeten Team de Verrekijker 
 

 
 
 

Groep 8 krijgt dinsdag 30 juni het rapport mee en groep 1 t/m 7 op woensdag 1 juli.  
 
Oudergesprekken 
Volgens de richtlijnen rondom Corona kunnen de oudergesprekken voor groep 1 t/m 7 zoals gepland 
niet doorgaan. We vinden het wel belangrijk dat we alle ouders spreken om het schooljaar samen 
goed af te sluiten. Begin komende week wordt u daarover (via de leerkracht) geïnformeerd. We 
zullen de gesprekken, die telefonisch of online zijn, dan meer verspreiden over de laatste weken.  

 
 

Nu weer geheel vanuit school! 
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Data 

 Maandag 15 juni praktisch verkeersexamen voor groep 7 

 Dinsdag 16 juni theoretisch verkeersexamen voor groep 7 

 Woensdag 17 juni oud papier 
 
Onze nieuwsbrief “In de kijker” 
Vanaf dat de scholen dicht waren, heeft u iedere week een nieuwsbrief ontvangen. Dat gaan we de 
komende weken ook nog doen. Met ingang van het nieuwe schooljaar zullen we deze weer 
maandelijks verzenden. Iedere eerste dinsdag van de maand. Indien het dan vakantie is komt deze de 
eerste dinsdag na de vakantie.  
Dus hierna, dit schooljaar, volgt nog 3 keer een “in de kijker”. 
 


