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Saenparel INFO

04-02-2019 - 25-02-2019

Agenda:
Di
Vr
Ma
Ma
Wo
Week van

12-02
15-02
18-02 t/m Vr 22-02
25-02
27-02
04-03 t/m 08-03

BIEBBUS
Studiedag ( leerlingen vrij )
Voorjaarsvakantie
Studiedag ( leerlingenvrij )
Adviesgesprekken gr. 8
Rapportgesprekken

Jarigen:
Selenay
Krisstian

11-02 gr. 8
20-02 gr. 5

Sven
Rohan

20-02 gr. 8
24-02 gr. 5

Van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag!

Rapportgesprekken en uitnodiging daarvoor
Na de voorjaarsvakantie in de week van 4 maart vinden de rapportgesprekken plaats voor de
groepen 3 t/m 7. De adviesgesprekken voor het voortgezet onderwijs van de groep 8 vinden
plaats op woensdagmiddag 27-02. We verwachten alle ouders/ verzorgers op deze gesprekken.
Voor de rapportgesprekken van de groepen 3 t/m 7 gelden de volgende stappen:
➢ Op vrijdag 15-02 om 18.00 u

U ontvangt een uitnodiging via Digiduif om u in te
schrijven voor het rapportgesprek. Lukt het u niet via
Digiduif, neemt u dan contact op met de
groepsleerkracht.

➢ Op maandag 25-02 om 23.00 u

Sluiting van de gespreksplanner voor de inschrijvingen.

➢ In de week van 04-03 t/m 08-03

De rapportgesprekken vinden plaats.
Bij het gesprek ontvangt u het rapport en de cito toets
resultaten

Jaarplanner
De jaarplanner is bijgewerkt tot de zomervakantie. Alleen de schoolreisjes ontbreken nog. Zodra
de data bekend zijn, wordt u daarover geïnformeerd. De jaarplanner kunt u vinden op de website.
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Te laat komen
Wanneer uw kind door omstandigheden later op school is en de fiets aan de achterkant stalt dan
zal hij / zij daarna even moeten omlopen om bij de hoofdingang aan te bellen. Aan de achterkant
is geen bel en horen wij het kloppen niet. Zou u dit met uw kind willen bespreken?
Wij hopen u zo voldoende geïnformeerd te hebben.7
Handoeken wassen
Donderdag 7 februari 2019 worden de handdoeken gewassen door mevr. M. v.d. Kommer.
Donderdag 14 februari 2019 worden de handdoeken gewassen door mevr. D. van Prooijen.
Tussen Schoolse Opvang
Wilt u voor uw kind(eren) gebruik maken van de Tussen Schoolse Opvang (TSO) dan kunt u zich
aanmelden bij ons overblijfsysteem “Overblijven met Edith” www.overblijvenmetedith.nl .
De kosten hiervoor zijn €2,00 per dag. Mocht u vragen hebben dan kunt u terecht bij Olivia
Morianner (TSO- coördinator).
Digiduif
Om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden gebruiken wij het communicatiesysteem Digiduif.
www.digiduif.nl. Dit systeem wordt o.a. ook gebruikt om rapportgesprekken met u af te spreken.
Van school krijgt u een activeringscode waarmee u zicht kunt aanmelden.
Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u terecht bij Olivia Morianner (administratie).

OUDERRAAD

De flessenactie is weer van start.
Wij verzamelen de lege flessen nu niet meer in de
klassen, maar hebben in de hal een verzameldoos
staan.
Helpt u weer mee?!
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PEUTERS

Herderinstraat 1
1502 ND Zaandam
Telefoonnummer 06 36537116
saenparel@peutertuin.nu
Te bereiken op maandag t/m donderdag van 08.45 tot 12.00 uur Juf Gülcan en Juf Carla
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