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Wat een turbulente start van het jaar, door de ijzel. Vrije dagen voor de kinderen, wat ze overigens
geen straf vonden. Gelukkig is het qua ongelukken mee gevallen. En lijkt het soms ook of de sneeuw
nog voor meer ongelukken zorgt dan ijzel.
Wij zijn gestart met de Cito-toetsen. Ochtenden van concentratie, voor sommige kinderen prima te
doen. Voor anderen heel lastig. Misschien heeft u hierin ook verschil gemerkt met uw zoon/dochter.
Ik kan merken dat de middagen wat onrustiger zijn, omdat er blijkbaar wel spanning opgebouwd
wordt of omdat we te lang stilzitten.

Rapporten
Komende week gaan de rapporten weer mee. Ik heb ze bijna allemaal binnen. Mocht ik het rapport
niet ontvangen hebben willen jullie dit dan z.s.m. doen. Dan krijgt uw zoon/dochter het rapport
vrijdag ook mee.

Oudergesprekken
De ouder-kind gesprekken komen er weer aan. Dat betekent dat ik graag met de ouders en kinderen
van groep 7 om tafel ga. Samen zullen we in gesprek gaan over de plussen en minnen van afgelopen
periode om zo een doel met elkaar af te spreken voor het eind van dit schooljaar.
Voor de ouders en kinderen van groep 9 geldt, dat ik alleen met de ouders in gesprek wil over het
advies VO. Sinds vorig jaar moeten wij voor 1 maart a.s. de richting van de uitstroom en de nieuwe
school doorgeven. (komende week geef ik hierover nog een extra informatie brief mee.)
Rooster technisch is het een gepuzzel om u geen twee keer op school te laten komen wanneer u
meerdere kinderen in de bovenbouw hebt. Ik ga proberen handmatig het nog in te plannen. Maar dit
wordt erg lastig.

Jozef
I.v.m. de kerkschooldienst zijn we bezig met het thema Jozef. We zullen komende week stilstaan bij
de dromen van Jozef en welke betekenis en voor beeld Jozef kan zijn voor ons leven. Daarnaast gaan
we ook nog iets creatiefs doen rond het thema. Dit komt weer in de kerken te hangen. Ik probeer
zoveel mogelijk er voor de kinderen in tegemoet te komen dat hun werkstuk hangt in de kerk naar
voorkeur.

HUISWERK:
- 1 februari TOPO Duitsland
- 4 februari Samenvatting maken
Fijn weekend!
Bert Willering

