
 

 

 

Belangrijke data: 

1 en 2 oktober  Schoolfotograaf 

3 en 4 oktober  Kinderkledingbeurs Krakeel 

Week 41   Startgesprekken 

12 – 16 oktober  Herfstvakantie 

10 november  Studiedag team, alle leerlingen zijn de hele dag vrij 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mededelingen: 

- Juf Karen gaat na de herfstvakantie starten op ’t Kienholt. Op dit moment loopt de 
procedure voor vervanging nog. Wanneer er meer bekend is, laten wij het weten. 

- Wij gebruiken Parro als ouderportaal. Wanneer het inloggen niet lukt; wilt u dit laten 
weten aan de leerkracht van uw kind? U kunt hier ook inschrijven voor de 
oudergesprekken, vanaf morgenavond.  

- De trotsmappen worden weer meegegeven voor de herfstvakantie.  

 
Startgesprekken 
 
In de week voor de herfstvakantie willen we graag startgesprekken met u als ouder houden, 
na schooltijd. Hoe gaat het nu met uw kind? Wat zijn de resultaten op de Cito toetsen?  
 
De oudergesprekken duren 10 minuten en worden met een tussentijd van 5 minuten in een 
rooster gezet. Via Parro kunt u zich hierop inschrijven. Op deze manier kunt u de gesprekken 
zelf plannen en wanneer er broertjes en zusjes op school zitten, kunt u dit zelf achter elkaar 
plannen. 
 
U kunt zich inschrijven in Parro vanaf dinsdagavond 29 september 2020 om 20 uur.  
 
Wilt u tijdens deze momenten denken aan de RIVM maatregelen? Wij gaan ervan uit dat u 1,5 
meter afstand houdt met elkaar.  
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Fotograaf 
 
Komende donderdag en vrijdag komt de 
schoolfotograaf op school.  
 
Er worden portretfoto’s van uw kind gemaakt en er 
wordt een groepsfoto gemaakt. (beide op dezelfde 
dag) 
Er worden dit jaar geen foto’s gemaakt met broertjes 
en zusjes.  
 
De portretfoto’s worden gemaakt met een witte achtergrond. 
 
Donderdag: groep 1/2A, groep 1/2B, groep 3, groep 4 en de schakelklas. 
 
Vrijdag: groep 5, groep 6, groep 7 en groep 8. 
 
 
 
Vanuit de MR 
 
In de vorige nieuwsbrief hebben we u verteld waar onze MR op dit moment mee bezig is. 
Dieuwertje wil ons wel komen versterken en heeft een vergadering bijgewoond.  
Ik heb gevraagd wie hier bezwaar tegen zou hebben en geen enkele reactie hierop gehad.  
 
We kunnen dus vaststellen dat Dieuwertje ook bij ons in de MR komt. Succes hoor! 

 

Ingekomen stukken: 

- De Kinderboekenweek begint weer bijna! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Alle kinderen hebben ook een boekje meegekregen over oktobermaand = 

kindermaand. Hierin staan allerlei leuke tips om te ondernemen! 

 Kijk snel op; www.kunstencultuur.nl 


