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Dag ouders van groep 7 en 8, 
Weer een gewone week naar al het geweld van de CITO toetsten. De weektaak kan weer worden 
afgewerkt. 
 
Komende vrijdag gaat het rapport mee naar huis. Maandag 26 januari krijgt u van mij over de mail 
een brief, met daarop de data wanneer ik u, met uw zoon of dochter wil spreken. We bespreken dan 
het rapport  het kind plan en wat u verder wilt bespreken. 
 
Met handvaardigheid maken we een pinjata. Deze maken we van papier mache. U zoon of dochter 
kan u er meer over vertellen. Het is een heel karwei om met 31 kinderen hiermee aan de slag te gaan, 
maar het was een grote wens van de kinderen om dit te gaan maken. We hebben een prima middag 
gehad en volgende week gaan we verder.  
 
Met een groot aantal dames van groep 7 en 8 ben ik in gesprek geweest over het bekladden van de 
muren in de dames WC. We tekenen en schrijven niet op tafels of muren. Sommige kinderen geven 
als excuus: “maar er staat ook al wat op de muur  geschreven!”. Volgens mij geeft dit jouw niet het 
recht om dit ook te doen. Een aantal dames is aan het poetsen geweest op de muren van de wc, 
maar het is er niet af te krijgen. 
 
Met de Kanjertraining hebben we het over conflicten. Hoe los je die op? Hoe praat je over elkaar? Dit 
zijn altijd mooie gesprekken. Ze weten precies aan te geven wat je wel of niet kunt doen of zeggen. 
 
In de maand mei (vrijdag 22 mei) ga ik met de kinderen van 7 en 8 naar het herinneringscentrum 
Westerbork. We hebben niet de beschikking over een bus, dus zijn we afhankelijk van u als ouder (s). 
Graag zou ik deze dag met vaders op stap willen gaan. Er is al een vader  die zich heeft aangemeld, nl. 
Dennis Buitenkamp. Hij wil graag mee draaien deze dag en ik hoop dat meer vaders zich willen 
opgeven om deze dag mee te gaan. We vertrekken om half 9 vanaf school en zijn rond 15.00 weer 
terug bij school. Ik hoop op een groot respons. Wanneer u zich opgeeft wilt u dan er bij vermelden 
hoeveel kinderen u kunt vervoeren in de auto? 
 
De Open dagen voor groep 8 zijn 29,30 en 31 januari.  
 
Greydanuscollege  ; vrijdag 15.30-17.00 daarna van 18.30-21.00 en zaterdagmorgen van 10.00-12.00. 
 
AOC Terra: donderdag van 19.00-21:00 vrijdag  van 15.00 -21.00 
 
 
Dingstede: vrijdagmiddag van 14.00-16.30 daarna van 18.30-21.00 en zaterdagmorgen van 9.30-
12.00. 
 
Tot zover, 
Met vriendelijke groet, 
Vronie Apperlo 
 



 


