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Rapportgesprekken

Nieuws van de school

Introductie regel 6
Deze week staat regel 6 centraal: ‘Ik gebruik het materiaal waarvoor het bedoeld is’.
Regel 5 (Ik let op mijzelf) gaan we evalueren. Vorige week vroeg ik u om ‘dezelfde taal’
te gebruiken als op school. Is dat gelukt? U helpt uw zoon/dochter dan om de afspraken
makkelijker te begrijpen.
Even voorstellen:
U had nog een foto tegoed van meester Maarten en van mij zodat we allebei herkend
kunnen worden. Dat was er nog niet van gekomen. Bij dezen!

Meester Marc

Meester Maarten

Onderstaand vindt u een kennismaking met Inge. Zij is als klassen assistent verbonden
aan onze school en zal met kleine groepjes kinderen of kinderen individueel aan het werk
gaan:
Mijn naam is Inge van Baar en ik ben geboren in het Drentse
dorpje Vledder.
In mijn studententijd ben ik in Zwolle beland waar ik na mijn
studie ben blijven wonen en werken.
Sinds 2020 ben ik in Almere komen wonen samen met mijn
partner.
In mijn vrije tijd ben ik vaak te vinden wandelend in de
Oostvaardersplassen. Ook duiken en wandelen op onze
vakantiebestemming is iets waar je mij blij mee kunt maken.
In 2017 hebben we een wereldreis gemaakt naar Thailand,
Nieuw-Zeeland, Fiji, Australië en Canada. Waarna we
uiteindelijk op Vancouver Island zijn neergestreken en daar
ben ik erachter gekomen dat ik toch echt een Nederlander
ben, vandaar weer terug in het vertrouwde kikkerlandje.
Mocht je verder nog vragen hebben of iets willen weten over mijn geweldige reizen,
wandelingen of duiken dan hoor ik het graag.
Dierenpatio
Wortelloof, andijvie, een uitgedroogde appel (géén aardappelschillen): allemaal zaken die
van pas komen voor de dierenpatio op school. De dieren blijven er gezond bij!
S.v.p. in een zakje verpakken; uw kind mag het in de groene plastic bak (onder het
schildpaddenverblijf) deponeren.
Rapportgesprekken
U kunt nog steeds intekenen voor de rapportgesprekken. Via de leerkracht hoort u of er
vertraging in de gesprekken zijn ontstaan omdat de toetsen bijv. nog niet allemaal zijn
afgenomen. Voor groep 6 is er vanwege de afwezigheid van juf Merel in ieder geval een
vertraging opgetreden. Juf Merel houdt u verder op de hoogte van de nieuwe tijden en
afgiftemomenten van het rapport.

