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Voorjaarsvakantie 

Volgende week hebben we alle-
maal een weekje vrij. Of het 
weer al wat ‘voorjaar’ laat zien, 

is nog even afwachten! 

Rapport en rapportgesprekken 

Op vrijdag 6 maart krijgen alle kinderen het tweede rapport mee naar huis. Hierin staan dit-
maal de resultaten van de CITO-toetsen. Tijdens de rapportgesprekken op woensdag 11 maart 
zullen de leerkrachten de resultaten toelichten. Omdat groep 1-2 veel kleuters heeft, worden 

voor deze groep de gesprekken op woensdag 11 en donderdag 12 maart gehouden. 

Mocht u verhinderd zijn op een bepaalde dag of tijdstip, wilt u dit dan tijdig aangeven aan de 
leerkrachten zodat we er met de indeling van de gesprekken rekening mee kunnen houden? Na 

de voorjaarsvakantie ontvangt u de uitnodiging via de mail.  

Schooladviesgesprekken 

Op maandag 9 maart vinden de schooladviesgesprekken plaats met de kinderen van groep 8 en hun ouders. In 
november is al gesproken over het voorlopig advies en vrijdag 28 februari zullen de kinderen het definitieve ad-
vies op papier meekrijgen naar huis. De afgelopen maanden hebben de kinderen allerlei scholen in de omgeving 

bezocht om te kijken welke school het beste bij hen past. 

Schoolhandbal 

Vorige week vond het schoolhandbaltoernooi plaats. Bij de meisjes is het team eerste ge-

worden, proficiat! Dit betekent dat zij in de volgende ronde weer van de partij mogen 

zijn. 

Bij de jongens was het een spannende strijd tussen de Fontein, de Van Royenschool en ons 

team. Deze drie teams haalden evenveel punten, dus het doelsaldo moest de beslissing 

geven. Helaas kwamen we 2 puntjes tekort en zijn we uiteindelijk derde geworden.  

Oud papier 

In verband met de wet op de privacy mogen we in de nieuwsbrief niet meer de namen vermelden 
van de ouders die oud papier moeten ophalen. We zullen in de mail waarin de link van de 

nieuwsbrief staat de namen vermelden. 

Schoolapp 

De app van de school is vernieuwd. Binnenkort ontvangen alle ouders informatie over deze nieu-

we app en hoe je deze op je telefoon kunt zetten. De oude app blijft nog een aantal maanden 

actief.  

Kindertoneel 

Het kindertoneel van groep 5-6 is 
verplaatst van 12 februari naar 18 
maart. Alle ouder(s)/verzorger(s) 
van deze groep hebben hierover 

informatie ontvangen. 


