NIEUWSBRIEF
CBS BOTERDORP

vrijdag 1 februari 2019

RAPPORTEN EN GESPREKKEN
Volgende week vrijdag gaat rapport 1 mee naar huis. U zal dan via Social
Schools ook een uitnodiging ontvangen om u in te schrijven in de planning voor
de gesprekken die plaatsvinden in de week van maandag 18 februari.
Bij deze uitnodiging ontvangt u tevens een instructie voor het plannen van deze
gesprekken.

UITNODIGING KIJKEN IPC
In de groepen werken de kinderen aan heel mooie doelen voor IPC. Uiteraard
willen de kinderen dit aan het eind van de units ook heel graag weer met u
delen!
De meeste groepen sluiten hun unit net voor de voorjaarsvakantie af. In groep
4/5 en groep 6 loopt de unit ook na de vakantie door. Deze twee groepen
hebben daarom pas in april een kijkmoment voor ouders, opa’s en oma’s.
U kunt de data alvast in uw agenda zetten:
Early years (groep 1/2 en 2/3)
woensdag 20 februari 2019
Milepost 1 (groep 3/4)
woensdag 20 februari 2019
Milepost 2 (groep 4/5 en 6)
woensdag 3 april 2019 (dus later in de tijd)
Milepost 3 (groep 7 en 8)
woensdag 20 februari 2019

VERZUIMACTIE LEERPLICHT
CBS Boterdorp
De Zilverspar 14
2661 AP Bergschenhoek
010-5214555
www.cbsboterdorp.nl
info@cbsboterdorp.nl

Wij hebben van de leerplichtambtenaren het bericht ontvangen dat zij rondom de
aanstaande voorjaarsvakantie controles zullen uitvoeren.
Wij mogen geen verlof geven op de dagen aansluitend op vakanties en zullen
dat dus ook niet doen. Mocht uw kind ziek zijn op betreffende dagen kán het dus
zo zijn dat de leerplicht u thuis belt of bezoekt ter controle.
Belangrijk om te noemen is dat de leerplicht op iedere dag controles kan
uitvoeren met betrekking tot de leerplicht van kinderen van 5 jaar en ouder. Deze
is specifiek aangekondigd, waarbij wij als school alle namen moeten doorgeven
van afwezige kinderen, waarbij wij tevens de verzuimreden moeten aangeven.
Mocht u vragen hebben over de regels van de leerplicht dan kunt u deze
terugvinden op onze website, onder downloads.

STUDIEDAG TEAM
Op vrijdag 22 februari hebben wij als team een studiedag. De kinderen beginnen om deze
reden heerlijk een dagje eerder aan hun voorjaarsvakantie.
Dat hebben wij overigens ook aan de leerplicht doorgegeven, in verband met bovenstaand
bericht over de controle.
Tijdens onze studiedag zullen wij met elkaar uitgebreid de tijd nemen voor de ontwikkeling
van ons IPC-onderwijs en schoolontwikkeling.
Voor ons IPC-onderwijs worden wij begeleid door iemand van IPC-Nederland. Wij gaan er
weer een heel mooie dag van maken met elkaar!
Maar voor u dus de reminder dat u de wekker op deze vrijdag niet hoeft te zetten voor
school.

GEWONNEN!
Kinderen uit onze groep 8 hebben meegedaan aan een rekenwedstrijd voor sterke
rekenaars. En ze hebben deze wedstrijd gewonnen!
Vandaag hebben ze hun prijs gekregen: een tas met een bioscoopbon én een leuk spel voor
in de klas.
In de klas hebben we dit uiteraard gevierd, maar bij deze zetten wij onze toppers ook graag
even bij u in het zonnetje!
Gefeliciteerd heren en dame! Ontzettend goed gedaan!

