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Rapport en voortgangsgesprek

Op vrijdag 16 februari zullen de kinderen van groep 2 t/m 8 hun rapport mee naar huis krijgen. 

Aansluitend zullen in de week daarna de voortgangsgesprekken worden gehouden voor groep 2 tot en 

met 7. Groep 8 doet hier niet aan mee. Zij hebben kortgeleden de adviesgesprekken gehad.

De gesprekken vinden plaats op maandag 19 februari en woensdag 21 februari. Op beide dagen zowel ’s 

middags als ’s avonds. 

Vanaf zondag 11 februari tot en met donderdag 15 februari heeft u de mogelijkheid om zich aan te 

melden voor het voortgangsgesprek van uw kind. U ontvangt daarvoor een uitnodiging via de Digiduif. 

Wilt u, als u meer kinderen bij ons op school hebt, er rekening mee houden dat u tussen de gesprekken 

van uw kinderen een pauze inlast. Dus niet aansluitend plannen. Dat geeft u de gelegenheid om van het 

ene naar het andere lokaal te lopen en heeft u ook nog tijd om het werk van uw kind in te zien.



Agenda
do 25 jan. Groep 8 naar Floracollege in Naaldwijk
vrij 26 jan. Extra gymles voor groep 8
di 30 jan. Open huis van 19.00 u. tot 20.00 u. voor ouders nieuwe 

leerlingen. 
vrij 2 feb. Extra gymles voor groep 5
di 6 feb. Schaatsen voor groep 7 en 8

Nieuwsbrief 11
vrij 9 feb. Extra gymles voor groep 6

Einde toetsperiode CITO-LVS
zo 11 feb. Start aanmelding voortgangsgesprekken via Digiduif
di 13 feb. Groep 7 naar Stedelijk museum
do 15 feb. Einde aanmelding voortgangsgesprekken via Digiduif
vrij 16 feb. Rapport voor groep 2 t/m 8

Extra gymles voor groep 7
ma 19 feb. Voortgangsgesprekken (middag en avond) voor alle groepen 

behalve groep 8
di 20 feb. Nieuwsbrief 12
wo 21 feb. Voortgangsgesprekken (middag en avond) voor alle groepen 

behalve groep 8
vrij 23 feb. Studiedag team: alle leerlingen zijn vrij
ma 26 feb t/m
vrij 2 mrt. Voorjaarsvakantie



Schaatsen op de Uithof voor groep 7 en 8

Ieder jaar gaan de kinderen uit groep 7 en 8 schaatsen op de Uithof in Den Haag. Dit jaar is dat  op: 
dinsdag 6 februari a.s. Het dragen van handschoenen is om veiligheidsredenen verplicht. Zonder 
handschoenen mag uw kind het ijs niet op!

Groep 7 naar het Stedelijk Museum

Op dinsdag 13 februari gaat groep 7 naar Amsterdam voor een bezoek aan het Stedelijk Museum. 
We gaan hier per bus naar toe. De kinderen zijn gewoon om 08:30 u. op school. De bus vertrekt kort 
daarna van school. De les zelf duurt van 10:30 u. tot 12:00 u.. Om 12:15 u. vertrekt de bus weer vanuit 
Amsterdam richting school waar deze rond 13:45 u. zal aankomen. De schooldag duurt dan gewoon 
tot 14.30 u.
Op de terugweg zullen we in de bus ons lunchpakketje verorberen. 
De tassen en jassen kunnen tijdens de les niet in de bus blijven en moeten door de kinderen worden 
meegenomen naar het museum.

Bijdrage continurooster

Enkele maanden geleden hebt u van ons een nota met betrekking tot het continurooster ontvangen. 
Wij vragen daarvoor een bijdrage van € 40,- per kind per schooljaar. Veel ouders hebben deze bijdrage 
al betaald, maar helaas ook een groot gedeelte nog niet.
Wilt u, als u nog niet hebt betaald, uw bijdrage storten op NL94 RABO 0300 0801 82 t.n.v. Obs De 
Driekleur onder vermelding van de naam en groep van uw kind. 


