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MAANDAG 19 MAART 2018  

 

Rapportgesprekken 

Deze week zijn de rapportgesprekken; mocht u verhinderd zijn, wilt u dan een 
nieuwe afspraak maken met de leerkracht van uw kind? We gaan ervan uit dat van 
alle kinderen een ouder aanwezig zal zijn bij deze tien-minuten gesprekken. 

Voor groep 8 is er geen rapportgesprek; zij hebben een paar weken geleden hun 
verwijsgesprek VO gehad. 

 
In verband met ziekte van meester Chris worden de rapportgesprekken van groep 

3/4  op een ander moment gehouden.  
 

Ziekte meester Chris 
Meester Chris is deze week niet op school. Hij mag een week niet werken in ver-

band met een longontsteking. Voor groep 3/4 is de inval gelukkig rond. De ouders 
hebben hierover een mail ontvangen. 

Meester Chris zou aanstaande vrijdagmiddag groep 5/6 draaien (studieverlof juf 
Chantal). Hij wordt die middag vervangen door juf Mandy Verheijen (IPPON inval-

pool). Zij is bekend bij de kinderen. 
 

Nieuwe leerling 
Deze week wordt Tess Aalbertsen vier jaar oud en mag zij, net als haar grote zus-

sen Anouk en Suus, echt naar de basisschool. Zij is al helemaal gewend en voelt 

zich als een vis in het water. Welkom Tess en heel veel succes en plezier op de Piet 
de Springerschool! 

 
Lentekriebels 

Vanaf vandaag is het de “Week van de len-
tekriebels”.  In deze week volgen de leer-
lingen in groep 1 t/m 8 een aantal lessen 

over relationele en seksuele vorming, pas-
send bij de leeftijd van de kinderen.  

De Week van de Lentekriebels is een mooie aanleiding om ook thuis erover in ge-

sprek te gaan. Door het op een jonge leeftijd met kinderen over dit onderwerp te 

hebben wordt het voor kinderen normaal om erover te praten. U laat hiermee 
zien dat ze bij u terecht kunnen als ze vragen of problemen hebben en ze krijgen 

de juiste kennis en informatie mee.  
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Het is belangrijk om al op een jonge leeftijd in gesprek te gaan. Kinderen staan 
hier dan nog open voor. Vanaf de puberteit wordt dit minder. Bereid kinderen 

goed voor op de veranderingen die plaatsvinden tijdens de puberteit.  

Inloopspreekuur Loket Wijk 

Aanstaande vrijdag is Marina Boekhout van Loket Wijk weer bij ons op 

school aanwezig. 

Beste Ouder, verzorger of opvoeder, 

Op een aantal vrijdagochtenden tussen 8.20 uur en 9.00 uur (als het nodig is langer!) ben ik 

bij u op school voor allerlei vragen rondom opvoeden en opgroeien.  

Vragen als: mijn kind kan niet goed inslapen, wil geen groente eten, heeft weinig zelfvertrou-

wen, vraagt veel aandacht, is nog niet zindelijk of: hoe zit het met vaccinaties, afspraken bij de GGD, groeit 

mijn kind wel goed, ik heb het idee dat mijn kind niet goed hoort….. 

Of welke andere vraag dan ook! 

MR 

Maandag 26 maart vergadert de MR opnieuw. Mocht u een vergadering bij willen 
wonen dan bent u van harte welkom. We willen wel graag dat u dit vooraf even 

doorgeeft.  

 

Paasfeest 

Op donderdag 29 maart zijn er op school verschillende 
Paas-activiteiten.   

We beginnen de dag om half negen met een paasontbijt in 
alle klassen. Daarna gaan we met alle kinderen paaseieren 

zoeken en knutselen.  

Wilt u uw kind uiterlijk woensdag 28 maart een bord, be-
stek, eierdop en eierlepeltje meegeven? Graag in een plas-

tic tas voorzien van naam, zodat ook alles weer netjes mee 

naar huis kan. 
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