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RAPPORTEN
GROEP 1/2
Deze week vindt het eerste oudergesprek voor de kinderen van de groepen 1/2 plaats. De
kinderen krijgen nog géén rapport mee naar huis. Het oudergesprek vindt plaatst aan de
hand van het gespreksformulier en op basis van de eerste observaties
Op vrijdag 14 februari 2020 krijgen de kinderen van groep 1/2 voorafgaand aan de gesprekken in de week van 17 februari 2020 hun eerste KIJK! rapport mee naar huis. Op deze manier
kunt u het rapport thuis rustig bestuderen en daarna tijdens het oudergesprek met de leerkracht van uw kind bespreken. De bedoeling is dat u het rapport meeneemt voor het gesprek. Het rapport mag na het gesprek weer mee naar huis, zodat de kinderen hun rapport
ook aan anderen kunnen laten zien. I.v.m. de KIJK! cyclus lopen deze gesprekken niet gelijk
met de oudergesprekken van de leerlingen van groep 3 t/m 8.
De laatste KIJK! rapportage krijgen de leerlingen van groep 1/2 mee op vrijdag 19 juni, zodat
u thuis de rapportage vooraf kunt inzien. Het oudergesprek over dit rapport vindt plaats in
de week van 29 juni 2020 en is facultatief. Op 15 juni 2020 ontvangt u hiervoor een uitnodiging via het ouderportaal. U kunt zich aanmelden voor het oudergesprek of u wordt uitgenodigd door de leerkracht.
GROEP 3 T/M 8
De leerlingen van groep 3 t/m 8 hebben afgelopen vrijdag hun rapport mee naar huis gekregen. Op deze manier kunt u het rapport thuis rustig bestuderen en daarna tijdens het rapportgesprek met de leerkracht van uw kind bespreken. De bedoeling is dat u het rapport
meeneemt voor het gesprek. Het rapport mag na het gesprek weer mee naar huis, zodat de
kinderen hun rapport ook aan anderen kunnen laten zien. Het rapport moet uiterlijk vrijdag
13 december getekend weer op school worden ingeleverd.
Bij het tweede rapport in de week van 30 maart 2020 treft u als losse bijlage bij het rapport
de CITO-scores van uw kind aan.
In juni 2020 krijgt u een uitnodiging voor de facultatieve oudergesprekken. Deze gesprekken
vinden plaats in de week van 29 juni 2020. Als u behoefte heeft aan een gesprek kunt u zich
daarvoor aanmelden via het ouderportaal in de week van 15 juni 2020. Het kan ook zijn dat
de leerkracht van uw kind(eren) u uitnodigt voor een gesprek. Het eindrapport, met als losse
bijlage de CITO-scores, gaat mee op woensdag 8 juli 2020.
Meer uitleg over de rapporten kunt u krijgen bij de leerkracht van uw kind(eren).
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NASCHOOLSE SPORT
In Nieuwsbrief nr. 11 heeft een stukje gestaan over de nieuwe manier van aanmelden voor
de naschoolse sport en een verandering van de indeling van de groepen die aan deze activiteit meedoen.
Het was voor een aantal ouder van groep 5 niet helemaal duidelijk wanneer de nieuwe verdeling ingaat. Dit is pas bij het volgende blok, dus na de Kerstvakantie.
In dit blok sporten de leerlingen van de groepen 3 en 4 op maandag, de kinderen van de
groepen 5 t/m 8 op donderdag. De kinderen die afgelopen maandag al dachten dat dit was
bedoeld voor groep 5 hebben geluk gehad, zij mogen donderdag ook weer gewoon meedoen.
Samenvattend:
 De kinderen van groep 3 en 4 sporten dit blok op maandag.
 De kinderen van groep 5 t/m 8 sporten dit blok op donderdag.
 Na de Kerstvakantie sluiten de kinderen van groep 5 aan bij de leerlingen van de
groepen 3 en 4.

PARKEREN IN DE PIETER POSTSTRAAT (HERHALING)
Aan het begin van het schooljaar hebben politie en school actie gevoerd voor het goed en
veilig parkeren in de Pieter Poststraat. Er zijn toen flyers uitgedeeld (nogmaals als extra bijlage toegevoegd) en wij hadden het idee dat ouders bewuster met het parkeren omgingen.
Helaas merken we dat het weer de verkeerde kant opgaat. Er zijn nog steeds ouders die hun
auto niet parkeren op de daarvoor bestemde plekken. Dit veroorzaakt veel overlast voor de
bewoners van de Pieter Poststraat, maar nog veel erger, gevaarlijke verkeerssituaties voor
ouders en kinderen. De parkeermogelijkheden zijn beperkt, maar toch willen wij u vragen de
veiligheid van de kinderen voorop te stellen. Misschien het overwegen waard om eens wat
vaker de fiets te pakken. Ik wil u nadrukkelijk vragen om uw auto te parkeren op de daarvoor
bestemde plaatsen en bv. niet voor de uitritten van de bewoners van de Pieter Poststraat of
elders op de stoep.
Gisteren heeft de politie onverwacht weer controles uitgevoerd en zijn na een waarschuwing toch een aantal ouders bekeurd. Deze controles worden de komende weken vaker
uitgevoerd, u bent dus gewaarschuwd. U kunt uw auto ook een straat verder parkeren,
meestal is daar genoeg ruimte. Ook ouders die bv. het éénrichtingsgebod negeren worden
bekeurd.
Laten we samen zorgen voor een veilige schoolomgeving!
Met vriendelijke groet,
mede namens de collega’s,
Harry Voss, directeur
U krijgt uw nieuwsbrief nu digitaal. Mocht uw e-mailadres wijzigen, dan kunt u dat doorgeven via info@bs-opbouw.nl
Kent u ouders die de nieuwsbrief nog niet digitaal toegestuurd krijgen, vraag hen dan
ook ons snel een e-mail te sturen. Stuur uw mail naar: info@bs-opbouw.nl Voor alle overige vragen en of informatie kunt u dit e-mailadres ook gebruiken.
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