
 

 
 
 

   INFORMATIEBRIEF NR. 6 (10 oktober2019) 
 

 

Beste ouders/verzorgers, 

Zoals u in de nieuwsbrief van 11 september heeft kunnen lezen, organiseren we op 

maandag 4 november een informatieavond. Om 19.15 uur is de school open voor de 

inloop, om 19.30 uur start de informatie. We sluiten de avond om 21.30 uur af. 

De inhoud van deze avond staat in het teken van de sociaal emotionele ontwikkeling 

van het kind. 

Ben je ook benieuwd hoe de leerkracht naar de 
sociaal emotionele ontwikkeling van jouw kind 
kijkt? Kom dan eens luisteren naar Bert van de 
Waerdt! Hij neemt je mee in hoe leerkrachten 
objectief naar de sociaal emotionele ontwikkeling 
kijken en hoe zij dit, vanaf dit schooljaar, met 
jullie als ouders ter sprake zullen brengen tijdens 
het eerste 10 minuten contact. 
Hij zal jullie vertellen over het systeem “Zien” dat al enkele jaren gebruikt wordt voor 
de groepen 3 t/m 8. In enkele gevallen vullen we het ook voor kleuters in. 

Deze informatieavond is voor alle ouders interessant, ook als je zoon of dochter nu 

nog in de kleutergroep zit! Laat je alvast goed informeren, voor je het weet is je kind 

“kleuter af”. 

Tijdens de 10-minutengesprekken in november word je als ouder door de leerkrachten 

geïnformeerd over het beeld dat zij hebben van de sociaal emotionele ontwikkeling. 

OM DEZE GESPREKKEN GOED TE KUNNEN VOEREN EN TE BEGRIJPEN, IS HET VAN 

BELANG OM ENIGE VOORKENNIS TE HEBBEN; DEZE KRIJG JE DUS VAN BERT VAN DE 

WAERDT. 

WE HOPEN DAN OOK DAT WE ALLE OUDERS OP DEZE AVOND MOGEN ONTMOETEN, 

ALS OUDER MAG JE DEZE AVOND DAN OOK NIET OVERSLAAN! 

Om een beeld te krijgen van de aanwezigheid op deze avond, verzoeken we je om je 

op te geven via ordeveste@leerrijk.nl . Alvast bedankt voor de medewerking en tot 

ziens op 4 november. 
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Workshops 75 jaar bevrijding 
Kinderen kunnen zich nog steeds aanmelden voor de workshops op woensdag 30 oktober van 

13.30-17.00u. 

Opgeven kan via de kaart die men heeft meegekregen naar huis of bij Den Bolder. 

 

 

Sport na school 
 

 


