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VANUIT DE DIRECTIE
Uitslagen toetsen en oudergesprekken
Vrijdag ontvangt u de uitslagen van de Cito toetsen en de uitnodiging voor de oudergesprekken die op
dinsdag 27 februari en donderdag 1 maart plaatsvinden. Tijdens het oudergesprek geeft de leerkracht een
nadere toelichting op de uitslagen en kunt u al uw vragen stellen.
Vervanging groep 5/6A en leerlingrapporten
Helaas heeft meester Bas griep. Deze week zal hij niet meer op school komen. Hopelijk is hij er maandag
weer. Dit betekent dat de leerlingrapporten van groep 5/6A pas maandag mee naar huis worden gegeven.
Het briefje met de uitnodiging voor de ouderavond ontvangt u wel gewoon vrijdag. Op maandag en dinsdag
was er juf Evelyn, die kwam vervangen. Voor woensdag, donderdag en vrijdag was er geen vervanging
beschikbaar. Woensdag en donderdag is juf Birgit extra komen werken in groep 4A, zodat juf Hannie in
groep 5/6A kon zijn. Voor vrijdag zoeken we nog naar een oplossing.
Ik heb ondertussen al van enkele ouders met een onderwijsbevoegdheid een reactie gehad op de oproep
om in geval van nood gebeld te kunnen worden om te vervangen. Hartelijk bedankt hiervoor!
Kleutergroepen
Vanaf deze week hebben we op het Kanteel een
nieuwe kleutergroep, groep KD. Juf Elle heeft samen
met de kinderen een goede start gemaakt. Helaas
moet juf Elle vrijdagochtend naar een begrafenis
vanaf 10 uur. Vanaf die tijd komt juf Michèle met de
kinderen van groep KD werken.
Op de Weldsehei is het nieuwe ondersteuningslokaal
voor groep KA en KB al erg mooi aan het worden.
Juf Michèle is er een heel gezellig lokaal van aan het
maken. Sommige kinderen zijn al een keertje gaan
spelen bij juf Michèle!
Met vriendelijke groet,
Judith Aust
Directeur
NIEUWS UIT DE GROEPEN
Kleutergroepen
We zijn allemaal goed uitgerust teruggekomen van de
carnavalsvakantie. De een was heerlijk op vakantie geweest, de
andere had lekker gehost en weer andere hadden het Chinees
nieuwjaar gevierd. Dat is een heel bijzonder feest. In groep KA
hebben we besproken wat dit inhoudt.
We zijn ook verder gegaan met ons thema ‘Kunst en kitsch’. Op
woensdag 28 februari van 11.45 uur – 12.15 uur zullen wij een
tentoonstelling houden in de eigen groep. U kunt alle mooie
kunstwerken dan bewonderen in museum KA, KB en KC.
We zien u graag dan allemaal!

Wij zijn weer op zoek naar oude
kleding om kinderen te verschonen.
We zijn vooral op zoek naar lange
broeken en onderbroeken. Alvast
bedankt!
Juf Bregje zoekt naar een oude
stereo die niet meer wordt gebruikt.
Helaas heeft de radio, waarmee de
kinderen naar muziek en verhalen
luisteren, het begeven. Mocht u een
oude radio voor haar ter beschikking
hebben, dan is zij hier heel blij mee!
Morgen krijgen de kinderen uitslag
van de Cito toetsen mee naar huis.
In de envelop vindt u ook de dag en
de tijd waarop het oudergesprek
plaatsvindt. De kinderen die nog niet
langer dan 3 maanden op school
zitten hebben geen Cito toets
gemaakt.
Uw kind krijgt wel het briefje met het tijdsstip voor het oudergesprek mee.
In groep KC hebben we afscheid genomen van juf Michèle. We maakten er een gezellige ochtend van.
Maandag is juf Elle Coppelmans gestart in groep KD. Hartelijk welkom op onze school!
Op de Weldsehei is juf Michèle al druk bezig geweest om het extra kleuterlokaal in te richten voor de
ondersteuning van groep KA en KB. U bent van harte welkom om een keer een kijkje te komen nemen. Het
lokaal is tegenover het lokaal van groep 3A.
In groep KA zijn Teun en Milan begonnen. In KB zijn Ruben en Jelle gestart. Van harte welkom!
BELANGRIJKE DATA
Vrijdag 23 februari: Cito uitslagen mee naar huis
Vrijdag 23 februari: Luizenpluizen Kanteel
Dinsdag 27 februari en donderdag 1 maart: Oudergesprekken
Maandag 19 tot en met vrijdag 23 maart: Studieweek; de leerlingen zijn vrij
JARIGEN IN DE KOMENDE WEEK
Mees (7B), Mitch (5/6A), Mik (3A), Manon (8A), Lis (7A), Katarina (5/6B), Tobias (KA), Jayzèn (KD), Alex
(KA), Tim (5/6A), Yara (5/6B)
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