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Van de directie 
 
Beste ouders/ verzorgers, 
 
Maandag 17 oktober 2022 start de 
herfstvakantie. Op maandag 24 oktober gaan we 
weer naar school. 
 
Het was een bruisende periode met de invoering 
van een nieuwe taalmethode en de 
vervolgtraining van ons team over de expliciete 
directe instructie (EDI). 
De gehele school is ook aan de slag geweest met 
het thema van de Kinderboekenweek: Gi- Ga-
groen. En als start voor de Kinderboekenweek 
zijn al onze leerlingen naar Artis geweest. De 
leerlingen zijn in groepjes m.b.v.  een speurtocht 
de dieren gaan opzoeken. 
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Na de herfstvakantie starten de leerlingen van de 
groepen 1 t/m 4 met het thema feest en muziek. 
Dit thema duurt tot de kerstvakantie.  
 
Woensdag 26 oktober start het tweede blok van 
de talentendag, ook hier staat het thema feest en 
muziek centraal. Op woensdag 21 december kunt 
u zien wat de leerlingen hebben geleerd tijdens 
de talentendag. Begin december zullen wij u een 
uitnodiging en het programma sturen.  
 
Op dinsdag 8 november en donderdag 10 
november zijn er de welbevindingsgesprekken. 
Tijdens deze gesprekken komen de volgende 
onderwerpen aanbod: 

• Waar is uw kind goed in 

• Wat vindt uw kind leuk op school 

• Wat vindt uw kind moeilijk 

• Waar wil uw kind nog beter in worden 

• Waar kan de school helpen, wat kan de 
ouder of het kind doen 

• Wat wilt u als ouder vertellen aan de 
leerkracht 

 
En voor groep 8 leerlingen is daarbij ok nog de 
vraag: hoe is de stand van zaken m.b.t. de doelen 
gesteld tijdens het preadvies gesprek. 
 
Vanaf vrijdag 14 oktober kunt u een gesprek via 
de agenda van Parro inplannen. 
 
Via het nieuws heeft u kunnen vernemen dat 500 
scholen het ontbijt of de lunch voor de leerlingen 
gaan verzorgen. Wij zijn hierover in gesprek met 
het bestuur en het team. Zodra wij meer 
duidelijkheid hebben zullen wij u informeren. 
 
Onze website wordt momenteel vernieuwd en op 
31 oktober wordt hij gelanceerd. 
 
Fijne vakantie! 
 
Vriendelijke groet, 
Jenny Horstink 
 


