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RAPPORTEN EN OUDERGESPREKKEN
Vandaag krijgen de kinderen van de groepen 2/3 tot en met 8 hun rapport mee
naar huis!
Voor sommigen van u is dit het eerste rapport wat uw kind in zijn
‘bassischoolloopbaan’ ontvangt, maar de meesten van u zijn er al goed mee
bekend.
Toch zijn er ieder jaar weer kleine aanpassingen (bijv. andere toetscriteria, nieuwe
wijzen van het weergeven van resultaten), zo ook dit jaar!
Voorin het rapport treft u daarom een toelichting, waarin we uiteenzetten hoe u de
resultaten in het rapport moet interpreteren.
Uiteraard is het mooi, én heel zinvol, om het rapport ook samen met uw kind te
bekijken en te bespreken. Het zijn tenslotte zijn/haar inspanningen op
schoolgebied van een halfjaar!
De oudergesprekken (voor de ouders
van groep 1/2 tot en met 7) staan
gepland op maandag 17 en dinsdag 18
februari. Vanaf a.s. maandag 10 februari
19.00u tot en met woensdag 12 februari
19.00u kunt u via Social Schools
inschrijven voor deze gesprekken. Hier
ontvangt u a.s. maandag via Social
Schools ook nog aparte berichtgeving
over als reminder. In principe leidt het
systeem u als vanzelf door de stappen
voor het inplannen heen.

LET OP: CONTROLES!
Wanneer je vanaf het schoolplein dóór het park heen kijkt, zie je een
appartementencomplex staan. Langs dit appartementencomplex loopt ook een
voetpad, het park in, richting school.
Een aantal kinderen, en ook een aantal van u, komen via deze kant naar
school toe.
Afgelopen week kregen wij bezoek van Handhaving Lansingerland, dat zij op
dit traject zullen gaan controleren of er ook wel echt gelopen wordt (en dus niet
gefietst).
We geven deze tip dan ook graag even aan u door, de bekeuring blijkt 64 euro
te zijn…dus dat is echt niet mis. Hopelijk zal Handhaving Lansingerland weinig
werk aan ons beleven!

OVER OPGROEIEN…
Opgroeien is niet altijd makkelijk!
Soms wil je dat je kind net wat zekerder is van zichzelf, beter kan opkomen
voor zichzelf, meer grip krijgt op eigen emoties en angsten en op een fijne
manier met andere kinderen en volwassenen kan omgaan. Kortom dat je kind
positief in het leven staat en zich lekker in zijn vel voelt!
Denk dan eens aan een (preventieve) training, bijvoorbeeld op het gebied van
Sociale Vaardigheden, Weerbaarheid, Faalangst, Omgaan met Scheiding van
je ouders, Omgaan met Emoties en nog veel meer!
Wilt u meer informatie?
Kijk dan op https://centrumvoorjeugdengezin.nl/trainingen-lansingerland/ , of
neem contact op met coördinator
Charlotte Vermerris via c.vermerris@kwadraad.nl of tel. 06 40715256
Namens de gezamenlijke aanbieders:

Namens de gezamenlijke aanbieders,

BELANGRIJKE DATA IN DE KOMENDE PERIODE
Maandag 17 februari

Oudergesprekken groepen 1/2 tot en met 7

Dinsdag 18 februari

Oudergesprekken groepen 1/2 tot en met 7

Donderdag 20 februari

KIJK-moment IPC van 14.00-15.00u

Vrijdag 21 februari

Studiedag team, de kinderen zijn vrij

Maandag 24 februari
t/m vrijdag 28 februari

Voorjaarsvakantie

