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Agenda
Datum

Activiteit

di 8 feb

Oud papier

ma 14 feb

Oudergesprekken

di 15 feb

Oudergesprekken

wo 16 feb

Oudergesprekken

do 17 feb

Oudergesprekken

vr 18 feb

Voorjaarsvakantie

di 8 mrt

Oud papier

Schoolfruit
woensdag

donderdag

vrijdag

bleekselderij

sinaasappel

conferance peer

Achtergrondinformatie bleekselderij

Achtergrondinformatie sinaasappel

Achtergrondinformatie peer

Beslisboom
Beslisboom versie 31 januari 2022

Oudergesprekken
In de week voor de voorjaarsvakantie staan de oudergesprekken gepland. Deze worden digitaal, in Google Meet,
gehouden. U kunt dan inloggen op het schoolaccount van uw kind. Indien nodig, kan de groepsleerkracht u hier meer
informatie over geven.
Vanaf vandaag kunt u uw gesprek inplannen in het ouderportaal. Dat doet u door op het
icoontje “administratie” te klikken, rechtsboven in de oranje balk (zie afbeelding
hiernaast).
Vervolgens klikt u op “gespreksplanner” en daar selecteert u de juiste groep.
Als u zelf geen voorkeurstijdstip aan geeft, wordt u door de groepsleerkracht ingedeeld.

De groepen 3 en 8 zullen hun gesprekken, net als voorgaande jaren, na de vakantie voeren. De gesprekken van
groep 3 worden gehouden nadat kern 7 van Veilig Leren Lezen is afgerond. De gesprekken van groep 8 worden
gecombineerd met de gesprekken voor de verwijzing naar het Voortgezet Onderwijs.
De gespreksplanner van groep 4 is ook nog niet ingeschakeld. Dit heeft te maken met het herstel van juf Johanna. Zo
gauw daar helemaal duidelijkheid over is, wordt ook deze gespreksplanner open gezet. De ouders van groep 4
krijgen daarover bericht via het ouderportaal.

Hoofdluis
Vanwege het coronavirus zijn er de afgelopen maanden geen luizencontroles geweest. We willen u verzoeken uw
kind(eren) zelf regelmatig te controleren op luizen en neten.
De link hieronder brengt u naar de website van de GGD, waar veel nuttige informatie is te vinden over de
behandeling van hoofdluis.
Informatie over hoofdluis en de controle

Oud papier
Op dinsdagavond 8 februari wordt er weer oud papier opgehaald. Wilt u het papier weer vanaf 18.00 uur aan de weg
zetten? Ouders van de volgende leerlingen zijn ingedeeld:
Leerlingen
Isabel (7)

Lucas (5)

Noortje (4)

Elena (3)

Jasmijn (2)

Duncan (3)

We zijn nog op zoek naar een extra helper. Als u beschikbaar bent, kunt u zich via onderstaand emailadres
aanmelden.
Voor de maand maart zijn we ook nog op zoek naar helpers. Aanmelden kan via het mailadres hieronder, of in de
kalender van het ouderportaal.
ov@vensterschool.net

We verwachten u om 18.30 uur bij school. Wij rekenen op uw komst. Alvast bedankt.
Met vriendelijke groeten,
de oudervereniging.

Sporttoer

