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Rapportgesprekken groep 6 
 
I.v.m. het zwangerschapsverlof van juf Charon zullen de rapportgesprekken van groep 6 eerder 
plaatsvinden dan de andere rapportgesprekken. De ouders van de leerlingen in groep 6 krijgen een 
uitnodiging voor het gesprek op dinsdag 12 & 14 februari ’19.  
Het is niet mogelijk om het rapportgesprek op een andere dag te laten plaatsvinden.  
Juf Charon hoopt u graag te ontvangen voor het gesprek.  
 
Adviesgesprekken groep 8 
 
Afgelopen maandag hebben alle leerlingen van groep 8 en hun ouders het adviesgesprek gehad. Dat 
was toch weer even spannend voor de leerlingen.  Nu op naar de eindtoetsen! Wij hebben er alle 
vertrouwen in. 
I.v.m. deze adviesgesprekken zijn er geen rapportgesprekken voor de leerlingen van groep 8 in 
maart. 
 
Beleefdheid 
 
Komende periode gaan wij op school extra aandacht besteden aan het thema beleefdheid. Hieronder 
valt o.a. het gebruik van “nette taal”. Dat we geen scheldwoorden (mogen) gebruiken op school is 
voor een ieder wel duidelijk. Maar nette taal is heel veel meer en daar gaan we de komende periode 
extra aandacht aan besteden.  
Dit doen we o.a. door nadrukkelijker het goede voorbeeld te geven en kinderen hun taalgebruik te 
spiegelen. Binnenkort is er weer een thema bijeenkomst. Hier krijgt u t.z.t. een uitnodiging voor.  
 
Reminder: 
 

- 8 februari: groep 6 gaat op bezoek bij de bibliotheek in Helmond. 
- 12 & 14 februari: rapportgesprekken groep 6. 
- 15 februari: groep 3 gaat op bezoek bij de bibliotheek in Helmond. 
- 26 & 28 februari: rapportgesprekken groep 1, 2, 3, 4, 5 en 7. 
- 12 maart: studiedag voor alle leerlingen, alle leerlingen vrij.  
- 15 maart: stakingsdag onder voorbehoud. 

 
Ouderspreekuur 
 
Het volgende ouderspreekuur van dit schooljaar is op woensdag 13 februari as. Juf Saliha heeft tijd 
voor u tussen 08.45-10.00 uur. 
 


