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OUDERGESPREKKEN
Algemene informatie
We zijn het schooljaar goed gestart in de groepen: Alles heeft weer een eigen plekje gevonden en
de lessen zijn volledig opgestart. Inmiddels kennen we de kinderen in de groep ook al een beetje en
zijn we benieuwd of u nog bijzonderheden over het leren en ontwikkelen te delen heeft. In de
komende periode zullen we namelijk de plannen gaan maken voor de ondersteuning van het leren
en ontwikkelen.
Tijdens het thuiswerken heeft u zelf ook veel gezien en geleerd. Graag slaan we de handen in een
om optimale leerondersteuning mogelijk te maken. Indien er zaken zijn die u zijn opgevallen dan
zouden we het heel prettig vinden als u deze met de leraar deelt via de app.
Wij vinden het belangrijk om met u samen te werken en plannen daar graag extra tijd voor in.
Tussen 14 en 25 september zijn er daarom extra momenten om waar wenselijk en nodig in gesprek te
gaan met de leraar. We spreken dan af via TEAMS.
Tijdens dit gesprek worden dus nog geen uitspraken gedaan over de voortgang van uw zoon of
dochter. Hiervoor is het jaar echt nog te kort van start, de voortgangsgesprekken staan gepland na
de herfstvakantie. De leerkracht maakt een aantal gespreksmomenten aan in de Parro app. U krijgt
bericht als dit gebeurd is. U bepaalt zelf of u met de leerkracht in gesprek wilt en op welk moment. U
geeft aan wat u wilt bespreken. Om ervoor te zorgen dat de leerkracht zo goed mogelijk met u in
gesprek kan gaan is het invullen van gesprekspunten een voorwaarde.
Hoe gaan we dit doen?
Van 14 tot 25 september worden er momenten ingepland
door de leerkrachten waarop u met TEAMS met de leerkracht
in gesprek kunt gaan. De leerkrachten plannen dit in via
PARRO. U geeft aan of u een gesprek nodig vindt en wanneer.
Hier ziet u een screenshot van hoe dit in PARRO er uit ziet.
Mocht u TEAMS niet prettig vinden dan kunt u ook een
telefonische afspraak maken. De gesprekken worden gepland
onder schooltijd. In de week van 21 september krijgt u ook via
de digitale weg de informatie van de informatieavonden die
we doorgaans inplannen. De leraren zijn druk bezig om hier
een mooie presentatie voor te maken. Leest u voor algemene
informatie vooral ook de schoolgids die op de website staat.
De groepen 7/8 en 8 zullen op andere momenten met ouders
in gesprek gaan. U krijgt hierover informatie van de
leerkracht. De nieuwe leerlingen in groep 1 hebben
doorgaans na 6 weken een gesprek met de leerkracht. Deze
worden door de juf met u ingepland. De andere leerlingen in groep 1/2 zijn ofwel bij de eigen
leerkracht gebleven of al uitvoerig overgedragen.

Beslisboom neusverkouden
Separaat aan deze nieuwsbrief ontvangt u de beslisbomen inzake neusverkouden. Leest u de
informatie aandachtig door?
We houden ons aan deze richtlijnen.
Team
_________________________________________________________________________
Schoolbeltijden
We volgen het advies op van de landelijke overheid en zorgen voor een
spreiding van groepen ouders/verzorgers. We hebben daarom de
schooltijden aangepast. De schoolbeltijden zijn inmiddels aangepast
naar maandag t/m vrijdag mogen de leerlingen vanaf 08.20 uur naar
binnen en 08.30 uur beginnen we met de lessen. Maandag, dinsdag en
donderdag gaan de leerlingen met als eerste letter van de achternaam
M t/m Z om 15.10 uur naar huis en 15.20 uur de leerlingen met de
achternaam beginnend met de letter A tot en met L naar huis.
Op woensdag en vrijdag gaan om 12.10 uur de leerlingen met de achternaam beginnend met de
letter M t/m Z naar huis en om 12.20 uur de leerlingen met de achternaam beginnend met de letter
A tot en met L.
Team
_______________________________________________________________________
Tussen Schoolse Opvang (TSO) (herinnering)
De eerste schoolweek zit er alweer bijna op. We merken dat nog niet iedereen eraan heeft gedacht
om de kinderen aan te melden voor de tussen schoolse opvang. We verzoeken jullie om kinderen
aan te melden voor de lunchpauze via onderstaande link indien u dit nog niet heeft gedaan. Alvast
bedankt. Bekijk voor meer informatie de website https://www.korein.nl/ of meld uw kind(eren)
direct aan via Mijn Ouderportaal.
Met vriendelijke groet, Danielle Spoel Locatiemanager
_________________________________________________________________________
De GMR is dringend op zoek naar kandidaten (herinnering).
In november 2020 worden er verkiezingen gehouden voor ouderleden voor de GMR (vanwege het
coronavirus zijn de verkiezingen in mei niet door gegaan en doen we nu een nieuwe poging) Iets voor
U? U heeft de profielschets vorige week ontvangen.
_______________________________________________________________________.
Agenda
Maandag 14 t/m vrijdag 25 september Oudergesprekken via Teams

Donderdag 8 oktober
Donderdag 15 oktober
.

Studiedag, alle leerlingen vrij
Jaarvergadering Oudervereniging

