
 

 
 
 

       INFORMATIEBRIEF NR. 10 ( 29 oktober 2020) 

 

 

Aangepaste manier van gesprekken 

In verband met de Coronamaatregelen hebben we nagedacht over de wijze waarop we u als 

ouder willen informeren over de ontwikkeling van uw kind. 

• Oudergesprekken (die we tussendoor voeren) worden telefonisch of via teams 

gevoerd.  

• Voorlopige adviesgesprekken voor de leerlingen in groep 8 en oudergesprekken voor 

de leerlingen in de groepen 3 t/m 7 in november doen we via teams.  

• Kennismakingsgesprekken met nieuwe kleuters worden op school gevoerd (inzet 

plexi glas scherm) en 1 ouder. 

 

De inhoud van de oudergesprekken in november wilden we in het teken laten staan van de 

sociaal emotionele ontwikkeling. Met het volgsysteem “Zien” brengen we de ontwikkeling in 

kaart en normaal gesproken zouden we hierover uitleg geven naar aanleiding van de 

ouderrapportage. Dit is via teams echter niet haalbaar. Daarom kiezen we voor een 

oudergesprek met de volgende onderwerpen: 

 -Hoe gaat het thuis met de leerling? 

 -Sociaal emotionele ontwikkeling (hoe ervaren we de leerling op school?)  

 -Cognitieve ontwikkeling 

 

Afstand bij poorten  
In het kader van de 1,5 meter afstand vragen wij u om, met name bij de poorten, de 

anderhalve meter in acht te nemen. 

Vaak zien we dat bij de poorten veel mensen bij elkaar staan waardoor het voor andere 

ouders lastig wordt om hun kind bij de poort af te zetten. Laten we samen ………. 

 
 

OPROEP aan ouders van onze overblijfkinderen. 
Blijft uw kind(eren) op vaste dag(en) of eenmalig op een bepaalde dag over dan dit graag 
aanmelden via mail wimgerry@home.nl . 
Bij afwezigheid of ziekte graag afmelden via bovenstaande mail. 
  
Ouders vragen of ze meerdere strippenkaarten tegelijk kunnen kopen, dit mag natuurlijk 
altijd, als de laatste kaart vol is geven wij hem mee aan uw kind. Een gezin zetten we altijd  
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op een kaart. We proberen bij alle kinderen de strippenkaart in de tas of broodtrommel te 
stoppen. Kosten overblijfkaart  € 15.00 voor 12 strippen. 
Geld in enveloppe voorzien van naam in de witte brievenbus bij de hoofdingang of nu in 
Corona tijd aan de juf (groep 1/2) geven.  
  
De poort is vanaf 13.00 uur geopend. eerder mogen de kinderen die thuis eten niet het 
schoolplein op. 
  
We willen nogmaals benadrukken dat in overleg met de directie, het team en overblijfteam 
is besloten dat alleen ontbijtkoek, eierkoek, krentenbol, kaas, worst, worstenbrood, toast of 
cracker mee mag worden gegeven tijdens het overblijven, dus geen andere koeken, donuts, 
Bifi worstjes of snoep. Wij streven naar een “gezonde school”, andere lekkernijen graag 
THUIS eten.  
Wel zelf drinken meenemen. 
  
Wij zorgen iedere dag voor een snoepje en regelmatig voor een andere traktatie. 
   
Groetjes het Overblijfteam. 

 
 


