24. Nieuws

19 maart 2021

Oudergesprekken
Na de paasdagen (vanaf dinsdag 6 april) voeren we graag oudergesprekken met u over de
voortgang van de ontwikkeling van uw kind(eren). Via social schools kunt u zich nog steeds
aanmelden voor dit gesprek, bijna alle ouders hebben dit al gedaan. We smeren de
gesprekken i.v.m. coronarichtlijnen uit over een langere periode en alle gesprekken worden
na schooltijd gehouden. Net als de vorige keer is het met mondkapje en met ruim afstand tot
elkaar. Ook de citogegevens (gr. 3 t/m 7) worden met u gedeeld en toegelicht. Na het
gesprek mag u het rapport van uw kind(eren) mee naar huis nemen.
Verkiezingen in de bovenbouw
De kinderen van de bovenbouw hebben partijen opgericht, stellingen gemaakt, debatten
gevoerd en gevolgd, ze hebben gestemd en ze moesten een coalitie vormen naar aanleiding
van de stemuitslag. De democratie is zo al doende uitgelegd en de kinderen hebben zelf
ondervonden hoe het stelsel in ons land werkt. Een leuke en leerzame lessenreeks.

Betaling ouderbijdrage
Bij deze vragen we u de ouderbijdrage van dit schooljaar te betalen. De ouderbijdrage is ook
dit jaar weer €15 euro per kind. Met de ouderbijdrage betaalt u o.a. het Sinterklaascadeautje,
de kosten van de Kerstviering, extra materialen voor leuke groepsactiviteiten, de organisatie
van ons eindfeest, etc.

Wanneer u meerdere kinderen heeft, kunt u het bedrag zelf aanpassen en in één keer
betalen. We vertrouwen er daarmee op dat alle ouders het bedrag betalen. Wilt u het bedrag
voor 1 mei 2021 betalen? Dan gaan we het controleren. Het scheelt tijd en werk als alle
ouders voor die tijd betaald hebben. U heeft dan anderhalve maand de tijd.
U kunt de betaling van €15 per kind overmaken via:
NL66 RABO 0322962986 tnv Oudervereniging De Flambou.
Graag onder vermelding van de naam of namen van uw kinderen en de groepen.
Met vriendelijke groet,
De ouderraad
PS:
De naam van deze rekening staat nog op naam van De Flambou. Dit schijnt alleen aangepast
te kunnen worden door een notaris. Dat vinden we wat zonde van het geld, dus blijft het
voorlopig een nostalgisch genaamde rekening 😊
Schoolfruit
De komende week eten we het volgende schoolfruit:
Woensdag: Sinaasappel
Donderdag: Waspeentjes
Vrijdag: Appel
Toetsen
In de groepen 3 t/m 8 zijn de meeste cito-toetsen alweer gemaakt. We zien alle leerlingen
iedere dag en zien daarbij hun kwaliteiten. Naast al het werk wat de kinderen iedere dag
doen gebruiken we methodetoetsen en citotoetsen om de ontwikkeling van de kinderen te
volgen. Zo kunnen we ze bieden wat ze nodig hebben. Een leerkracht kan de
onderwijsbehoefte signaleren en bijvoorbeeld zien welke leerlingen extra aandacht of uitleg
nodig hebben. Zo kan hij onderwijs geven dat het beste bij een kind past. De uitslagen
worden met u besproken tijdens de komende oudergesprekken.

Fijn weekend!
Het team van De Treffer

