
 

NIEUWSBRIEF  vrijdag 10 februari 2023 
 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Afronden toetsperiode.  
Zoals jullie weten hebben de leerlingen de afgelopen weken hard gewerkt aan de 
Cito-toetsen. Deze zijn ondertussen (bijna) allemaal klaar. De uitslagen van 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.  
 
Volgende week ontvangen jullie daarnaast het nieuwe portfolio van je 
zoon/dochter. De leerkracht en je kind geven samen vorm aan de invulling van het 
portfolio. Het portfolio is door en voor de leerling geschreven.  
Met behulp van het portfolio kan hij/zij laten zien waarin hij/zij gegroeid is en wat 
hij/zij geleerd heeft. 
 
Geldzorgen.  
Boodschappen die duurder worden en een hoge energierekening. Of iemand nu 
veel of weinig verdient, we betalen allemaal meer. Soms kan extra ondersteuning 
nodig zijn. Daar hoeft niemand zich voor te schamen. De gemeente heeft 
verschillende mogelijkheden om te kunnen ondersteunen. Het is belangrijk dat 
mensen die recht hebben op deze ondersteuning deze ook kunnen vinden en 
krijgen. Vandaar dat ik het overzicht van ondersteuningsmogelijkheden met jullie 
deel in de bijlage.  
Voor tegemoetkoming in schoolkosten, denk bijvoorbeeld aan gymkleding, 
schoolfoto’s of deelname aan BLOEI! activiteiten, hebben wij als school een budget 
van de gemeente gekregen om leerlingen te kunnen ondersteunen. Wil je daar 
gebruik van maken, of heb je andere vragen op dit gebied, neem dan gerust contact 
met me op.  
 
OPR.  
De OPR (Ondersteuningsplanraad) van het samenwerkingsverband is op zoek naar 
nieuwe leden. Zie de aankondiging en verder uitleg in de bijlage van deze 
nieuwsbrief. Als je interesse hebt om je aan te melden voor de OPR laat het me dan 
weten. Ik zal dan het aanmeldformulier doorsturen.  
 



 

 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Maartje de Viet. 
____________________________________________________________________ 
 
Oproep: reservekleding 
Voor het Visdiefje zijn we op zoek naar reserve kinderkleding in kleine kledingmaten 
(voor de leeftijd van 4 jaar: maat 104/110 of 110/116). En dan voornamelijk (onder-
)broeken, omdat kinderen zo af en toe nog wel eens een ‘ongelukje’ hebben. Als je 
kinderkleding wil doneren kan dit ingeleverd worden bij juf Marjan of juf Marjolein. 
Alvast bedankt! 
 

 

VERJAARDAGEN:  
 
16 februari: Luca 
20 februari: Bradley (Scholekster) 
 

 

OP DE KALENDER:  
 

Maandag 13 februari:   start kunstproject ‘Nieuwe Media’ 
Maandag 20 februari t/m  
vrijdag 24 februari:   voorjaarsvakantie 
Maandag 27 februari:  studiedag, leerlingen vrij 
 
 

 

Bijlagen:  
- Overzicht hulp bij geldzorgen 
- OPR aankondiging verkiezingen 


