November 2019
Rapport/leerlingoverzicht
Onze leerlingen volgen wij met behulp van het leerlingoverzicht. Op basis van structurele
observaties en gesprekken met leerlingen, bepalen we wat een leerling nodig heeft om zich zo
optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen. Dit beschrijven we, in overleg met de ouders en
leerlingen, in het leerlingoverzicht. Vervolgens worden er in dit leerlingoverzicht haalbare doelen
opgesteld. Dit kan leiden tot interventies in leerkrachthandelen en/of het aanbod. De gemaakte
afspraken en doelen worden met de ouders tijdens vervolggesprekken geëvalueerd. Elke leerkracht
heeft met ouders afspraken gemaakt wanneer en op welke manier er contact onderhouden wordt
tussen school en thuis, het is gebruikelijk dat er na elk gesprek direct een vervolgafspraak wordt
gemaakt.
In februari en juni wordt er een uitgebreide evaluatie met u gedeeld via de mail. Dit vervangt het
'oude' rapport.
Leerlingoverzicht
Wat kun je al goed?
- ..
- ..

Waar heb je nog hulp bij nodig?
- ..
- ..

Persoonlijke doelen:
..
- ..

Concretisering:
- ..
- ..

Aandachtspunten vanuit de leerkracht:
- ..
- ..

Wat valt verder thuis op:
- ..
- ..

Afspraken met ouders:
- ..
- ..

Naam:
Geb.datum:
Periode: I / II / III

November 2019

Ouderpanel
Vrijdag 13 december om 8.30u. komt het ouderpanel weer bij elkaar om te praten over de
ontwikkelingen binnen de school (voor nu en voor in de toekomst).
Als u het leuk vindt om mee te denken en te praten, dan bent u van harte welkom! Aanmelden
hiervoor kan via meester Corné c.saarloos@sopogo.nl.
De notulen van het ouderpanel vindt u terug op onze website.
Sinterklaasfeest 5 december/Kerstviering
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen hoe we dit jaar het Sinterklaasfeest vieren op school.
Nog even voor de duidelijkheid: op donderdag 5 december zal er op school een continurooster
gehanteerd worden.
Alle leerlingen blijven dan op school eten. Tijdens de lunch krijgen ze van school een witte boterham
met speculaas aangeboden. Iedereen neemt verder zijn/ haar eigen lunch mee en om 14.00 uur zijn
alle leerlingen dan uit.
Op vrijdagochtend 6 december zal er in verband met Pakjesavond een inloopmoment zijn voor de
kinderen. De kinderen worden dan op school verwacht tussen 8.30u en 9.30u.
De kerstviering vindt plaats op donderdagavond 19 december. U krijgt nog bericht over de invulling.
Inlooptijden
We zijn deze week gestart met de nieuwe stijl van inlopen. De schooldeuren gaan om 8.20 u open
zodat de kinderen vanaf dat moment rustig naar binnen kunnen lopen. Onze lessen starten dan
precies om 8.30 u zodat het ook niet meer nodig is om de schoolbel aan te zetten.
Fijn dat we zoveel positieve reacties horen van ouders en leerlingen, de rust is nu weer terug in de
gangen en we kunnen om 8.30 u ‘s morgens en om 13.00 u ‘s middags direct starten.
Peuter-kleuterochtend
We kunnen weer terugkijken op een geslaagde peuter- kleuterochtend! De kinderen hebben samen
gespeeld en geluisterd naar een sinterklaasverhaal. Daarna hebben ze kruidnootjes gebakken en een
prachtige mijter gemaakt. Natuurlijk hebben we ook nog sinterklaasliedjes gezongen...de kinderen
en de juffen hebben genoten van deze gezellige ochtend! Op dinsdag 10 december organiseren we
weer een gezamenlijke inloopochtend en dan gaan we alweer met kerstactiviteiten aan de slag!
Wij stellen het op prijs als u ouders die nog op zoek zijn naar een school voor hun kind attendeert op
deze ochtend. Het is een fijne manier om kennis te maken met de basisschool.

Met vriendelijke groet, mede namens het team,
Sanne Wensink

