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AGENDA

Locatie Tjerkwerd

NIEUWS
Lief en leed

*Week 4 en 5 afname IEP toetsen
*01 februari MR vergadering via Teams
*07 februari 2022 ouderavond 19.15 uur
‘Dat smaakt naar meer’ via Teams
*07 februari 2022 inschrijving oudergesprekken geopend
*17 februari 2022 oudergesprekken
*17 februari rapport mee

De eerste maand zit er alweer bijna op. Op dit moment worden de IEP toetsen afgenomen bij alle leerlingen van de groepen 3-8. In februari vinden de
oudergesprekken plaats. We vinden het fijn dat de leerlingen van de groep
(5)6-7-8 aansluiten bij deze gesprekken, want het gaat uiteindelijk om de
leerlingen. Vrijdag 18 februari zijn alle leerlingen vrij en gaan wij als team
kijken naar alle uitslagen. Wat zegt het over ons onderwijs, wat valt ons op
etc. Ook nemen we op dit moment de tevredenheidsonderzoeken af. Nog
niet alle ouders hebben de enquête ingevuld. Om een goed beeld te krijgen
wil ik u vragen om deze alsnog in te vullen. U vult de enquête anoniem in,
mocht u de inlogcode kwijt zijn, dan kunt u een nieuwe opvragen.

*18 februari margedag, alle leerlingen vrij

Rapport
Het nieuwe rapport is klaar! Wij zijn erg tevreden, want vanaf nu worden
alle beoordelingen automatisch geüpload. Naast de werkbladen van het
portfolio, kunt u het nieuwe rapport en de uitslag van de IEP in onze rapportfolio vinden. Iets waar wij toch wel trots op zijn.

Volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag
18 februari 2022

Oudergesprekken
Donderdag 17 februari vinden de oudergesprekken plaats. Vanaf maandagmiddag 7 februari kunt u zich via Klasbord inschrijven op een voor u gewenst
tijdstip. Vanaf groep 6 verwachten we ook dat de leerlingen meekomen naar
de gesprekken, de leerlingen uit groep 5 mogen zelf kiezen wat zij willen.
Voordat de oudergesprekken plaatsvinden worden er in alle groepen kindgesprekken gehouden n.a.v. de IEP lvs. Door IEP lvs af te nemen meten wij wat
een leerling kan en wat hij of zij nog moet leren. Wij vinden dat kindgesprekken een mooie en goede invulling geven aan eigenaarschap van de leerlingen.
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Engels
We hebben in samenwerking met Stenden Leeuwarden subsidie aangevraagd om ons Engels onderwijs een boost te geven.
We willen graag Engelse les gaan aanbieden vanaf groep 1. Deze week hebben wij groen licht gekregen dat wij in maart kunnen starten. Wij hebben er zin in.

Ouderavond
Maandagavond 7 februari om 19.15 uur staat een ouderavond over het project ‘Dat smaakt naar meer’ gepland. Deze wordt
gezien alle maatregelingen via teams aangeboden. U kunt zich aanmelden voor de ouderavond via: reinboge@degreiden.nl
Mocht blijken dat er weinig animo is dan zal de ouderavond niet doorgaan. Donderdag 3 februari nemen wij de beslissing.

Nieuwe leerling
Deze week heeft Lieke, zusje van Elke en Anke al een paar keer proefgedraaid. Volgende week wordt zij 4 jaar en komt ze alle
dagen bij ons op school. We wensen Lieke heel veel plezier!

Geboorte
Sophie (groep 2) heeft een broertje gekregen. Via deze weg willen we graag de familie feliciteren
met de geboorte van Jorn.

Fijn om met elkaar buiten te spelen
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