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Belangrijke data:
Ma. 1 mrt.
Di. 2 mrt.
Woe. 3 mrt.
Do. 4 mrt.
Vrij 5 mrt.
Vrij. 5 mrt.

Studiedag (in plaats van maandag 1 feb.)
Rapport mee naar huis
Rapportgesprekken
Rapportgesprekken
Rapportgesprekken
Studiemiddag (in plaats van dinsdag 16 februari)
Nieuws van de school
Regel van de week :
Ik ik heb een respectvolle houding

Het rapport en studiedag
Vandaag ontvangt uw kind het rapport.
In het rapport evalueert de leerkracht wat uw kind de afgelopen periode heeft geleerd en
bereikt. In verband met de lockdown heeft de leerkracht de afgelopen weken op een
andere manier les moeten geven. Het thuisonderwijs heeft veel gevraagd van de
leerkrachten, kinderen en ook u als ouder. De belevingswereld van uw kind zag er nu
plotseling anders uit. De ouder die nu de leerkracht was en de leeftijdsgenoten en de
leerkracht via een beeldscherm zien. Het was een uitdaging voor ons allen om dit te
doen. We kunnen stellen dat dit redelijk is gelukt. Achteraf is het fijn om te bedenken
hoe iedereen dit gedaan heeft en wat het ons heeft gebracht.
Vandaag is er een studiedag. De leerkrachten zijn druk bezig met de analyses van de
Cito-toetsen. Tijdens het rapportgesprek zal de leerkracht de resultaten met u
bespreken.
Rapportgesprekken
Morgen krijgt uw kind het rapport mee. De rapportgesprekken staan gepland op
woensdag, donderdag en vrijdag. Heeft u zich nog niet kunnen inschrijven, neem dan
contact op met de leerkracht van uw kind.
Zoals wij u eerder hebben bericht, vinden de rapportengesprekken digitaal plaats.
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Gym rapport
Het rapport voor gym is aangepast, zie onderstaande afbeelding. Voorheen zag u alleen
wat uw kind scoorde bij bijv. toestellen. Nu ziet u ook welke onderdelen uw kind onder
het kopje toestellen heeft afgesloten. Hierdoor krijgt u een beter beeld van wat er tijdens
de gymlessen wordt gedaan. Het laat ook zien wat uw kind al kan en wat het zou moeten
kunnen voor zijn leeftijd.
In het rapport zit een legenda. Hier kunt u precies aflezen, wat alles betekent.
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Nieuws van de opvang

Personeel
Per 01-03-2021 gaat Fleur voor 3 dagen per week naar een andere vestiging. Hieronder
legt zij zelf uit wat daar de reden van is. Gelukkig blijft zij nog wel verbonden aan het
Meesterwerk. De uren die vrij komen zullen intern opgelost gaan worden. Wie dat
daadwerkelijk gaat worden laat ik nog weten.
We willen Fleur heel werkplezier toewensen!
Beste ouders/verzorgers,
Via deze weg wil ik jullie laten weten dat ik vanaf 1 maart drie dagen per week op een
andere vestiging ga werken. Ik krijg de kans om op maandag, dinsdag en woensdag op
een kinderdagverblijf te gaan werken en dit is iets wat ik ook enorm leuk vind. Wel vind
ik het heel jammer dat het betekend dat ik minder op het Meesterwerk aanwezig zal zijn.
Ik zal de kinderen natuurlijk missen die ik op die dagen normaal zou zien. Gelukkig blijf
ik de donderdag en vrijdag nog wel hier werken dus helemaal weg ga in niet. We zullen
elkaar vast ook nog wel tegen gaan komen op donderdag en vrijdag.
Lieve groetjes,
Fleur
Oproep
Voor de oudercommissie worden meerdere nieuwe leden gezocht. Wilt u ook actief
betrokken zijn bij de opvang van uw kind(eren) en heeft u interesse om lid te worden
dan kunt u zich aanmelden bij Diane Meijer, Locatieleider Almere Stad via d.meijer@gokinderopvang.nl De oudercommissie komt vier keer per jaar bij elkaar en behartigen de
belangen van alle ouders en kinderen bij GO Almere Stad. De oudercommissie heeft als
rol het gevraagd en ongevraagd advies geven aan het management over o.a. tarieven,
beleid en bezetting.
Ook kunt u zich aanmelden voor het ouderpanel. Dit houdt in dat u per onderwerp, waar
dan op dat moment advies over uit gebracht moet worden, kunt meedenken. Het is
mogelijk dat u dan maar 1x per jaar een vergadering of overleg bijwoont.
Bent u betrokken bij de opvang van uw kind(eren)? Meldt u dan vandaag nog aan! Dit
kan bij de
pedagogische medewerkers van uw groep of bij Diane Meijer (locatieleider) door een mail
te sturen naar d.meijer@go-kinderopvang.nl of te bellen met telefoonnummer 0614218372.
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