
 

NIEUWSBRIEF  vrijdag 13 januari 2023 
 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  
 
De eerste schoolweek van 2023 ligt alweer achter ons. Ik wens jullie, namens het 
team, een goed en gezond 2023. Laten we er samen weer een mooi jaar van 
maken!  
 
Cito-toetsen. 
Volgende week starten we in groep 3 t/m 8 met het afnemen van de cito-toetsen 
om de leervorderingen van onze leerlingen in beeld te brengen. We vinden het 
belangrijk om hier ontspannen mee om te gaan. De toetsen zijn vooral belangrijk 
voor de leerkrachten. Wat beheersen de leerlingen en waar moeten we nog extra 
aandacht aan besteden? Kortom, de resultaten van de toetsen gebruiken we om 
ons onderwijs zo optimaal mogelijk aan te laten sluiten bij de behoeften van onze 
leerlingen. Natuurlijk vinden we het ook belangrijk om jullie hierover te informeren. 
Dat doen we tijdens de gesprekken waarin we het ontwikkelingsperspectief (OP) 
bespreken. Deze gesprekken staan vanaf 6 maart gepland, jullie ontvangen hiervoor 
een uitnodiging van de leerkracht.  
 
Portfolio.  
Volgens onze planning zouden de kinderen volgende week hun eerste portfolio  
(voorheen rapport) van dit schooljaar meekrijgen. Doordat we het portfolio graag in 
een nieuw jasje wilden steken (passend bij onze mooie nieuwe school), gaan we dit 
echter niet halen. De kinderen zullen daarom, in plaats van volgende week, vrijdag 
17 februari hun portfolio mee naar huis krijgen.  
 
Inschrijven oudercafé.  
Zoals jullie weten organiseren we op woensdagavond 25 januari een oudercafé op 
De Meie. Tijdens deze algemene informatieavond is er gelegenheid om andere 
ouders te spreken en algemene vragen over onze school te stellen. Daarnaast zal 
deze avond vooral in het teken staan van lezen en onze samenwerking met de 
bibliotheek. Onze leesconsulent, juf Lenneke, zal een presentatie verzorgen over dit 
belangrijke thema.  
 
Via Parro hebben jullie ondertussen een uitnodiging voor het oudercafé ontvangen. 
Willen jullie hierin aangeven of je aanwezig kunt zijn? Mocht dat niet lukken dan 
mag dat natuurlijk ook via de mail: m.de.viet@obase.nl De avond start om 19.15 
met een inloop met koffie/thee. Om 19.30 uur start het informatieve programma. 
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Uiterlijk om 21.00 uur zullen we de avond afronden. We hopen dat veel van jullie 
aanwezig kunnen zijn deze avond, zodat we samen verder kunnen bouwen aan de 
school. Graag tot 25 januari!  
 
Met vriendelijke groet, 
Maartje de Viet.  
____________________________________________________________________ 
 
SCHOOLFRUIT: 
Het schoolfruit voor komende week is: ananas, appel en peer. 
 

 

VERJAARDAGEN:  

 
17 januari: Bruk 
21 januari:  Djayden 
 

 

OP DE KALENDER:  
 

Woensdag 15 februari:  voorjaarscrea 
Maandag 20 februari t/m  
vrijdag 24 februari:   voorjaarsvakantie 
Maandag 27 februari:  studiedag, leerlingen vrij 
 

 


