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Rapport en kwartiergesprekken:
Helaas weten we nog niet of we 25 januari weer naar school mogen. Samen met het team hebben
we al wel gekeken naar de komende periode en hier hebben we het volgende over besloten.
De kwartiergesprekkken kunnen helaas nog niet op school plaatsvinden en zullen net als de vorige
keer via Meet verlopen. Mocht het niet lukken met de verbinding (of andere digitale problemen
dienen zich aan) dan zal de leerkracht u bellen.
De gesprekken voor de groepen 1 t/m 7 vinden plaats in de week van 3 t/m 9 februari. Groep 8 zal op
andere momenten de gesprekken gaan houden, in verband met de aanmelding bij het voortgezet
onderwijs. Ouders van groep 8 krijgen hier bericht over.
Het werkt als volgt: op maandag 25 januari ontvangt u een melding in Parro dat er een nieuw agenda
item klaarstaat. Via dit bericht komt u terecht bij de gesprekkenplanner van de groep waar uw
zoon/dochter in zit. In deze planning kunt u aangeven wanneer u een gesprek wilt met de leerkracht.
Bij het inplannen van de gesprekken gaan we uit van 1 gesprek per leerling. Heeft u meerdere
kinderen op ’t Wold, dan zult u zien dat het niet bij alle klassen mogelijk is om de gesprekken na
elkaar te plannen, maar nu u het vanuit thuis kunt doen, denken we dat dit geen bezwaar is voor u.
Mocht dit door omstandigheden niet mogelijk zijn, dan kunt u contact opnemen met de leerkracht. De
gesprekkenplanner sluit op maandag 1 februari om 16.00 uur.
Ook hebben we besloten om het rapport op te schuiven naar 11 maart. Door het thuisonderwijs zijn
veel toetsen en citotoetsen opgeschoven en hebben we niet voldoende reële gegevens om een
onderbouwd rapport te kunnen schrijven.
Belangrijke data:
3 t/m 9 februari 2021: kwartiergesprekken (zie informatie hierboven).
11 maart 2021: rapport 1 (zie informatie hierboven).
20 t/m 28 februari; voorjaarsvakantie
Even voorstellen:
Zoals u weet zijn juf Tanja en Juf Julia aan het genieten van hun verlof.
Gelukkig hebben we twee hele goede leerkrachten gevonden ter vervanging.
Voor groep 3 is dat Liesbeth Koopman en voor groep 4 is dat Iris van den Berg.
Beide leerkrachten zullen tot aan de zomervakantie op ’t Wold te zien zijn.
Juf Iris start met ingang van 1 februari en zal zich later in een WolderWeetjes aan u voorstellen.
Juf Liesbeth is reeds gestart en stelt zich hieronder aan u voor.
Graag wil ik mij via dit bericht even aan u voorstellen.
Ik ben Liesbeth Koopman en ik werk al ruim 10 jaar als begeleider
en leerkracht in het basisonderwijs.
Het werken met kinderen vind ik geweldig en hier haal ik veel plezier
uit. Wat ik heel belangrijk vind, is een veilige sfeer op school.
Dit creëer ik door mijn enthousiasme samen met de kinderen.
Ik vind dat ieder kind zichzelf moet kunnen zijn en ik wil dat iedereen
zich fijn voelt in de klas. Alleen dan kun je jezelf ontwikkelen.
Ieder kind heeft zijn of haar eigen talenten en moet de mogelijkheid
krijgen om die zo optimaal mogelijk te kunnen benutten.
Ik krijg veel energie van de kinderen en ik vind het fantastisch om
de kinderen uit te dagen om iets nieuws te willen leren en om zo het
beste uit zichzelf naar boven te halen!
Ik heb veel zin in deze nieuwe uitdaging op ‘t Wold.
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