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di 6 feb. 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 



Peutervoorstelling

Dinsdagmorgen 23 januari heeft Theatergezelschap “Muizenhuis” twee voorstellingen voor 
peuters en hun ouders verzorgd. Ook de kinderen van onze kleutergroepen mochten er naar 
kijken. Het was gezellig druk en de kinderen (en hun ouders) hebben er van genoten. 

Rapport en voortgangsgesprek voor groep 1 tot en met 7 

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 1 
tot en met 7. De ouders van de kinderen uit groep 1, die dus geen rapport krijgen, worden wel 
nadrukkelijk  voor deze gesprekken uitgenodigd. 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. 



Groep 7 op excursie

Op dinsdag 13 februari gaat groep 7 naar Amsterdam voor een bezoek aan 
het Stedelijk Museum.  
In de klas zijn we al druk bezig met de voorbereiding hier op. 
De kinderen kijken er naar uit. 

GVO-nieuws

Momenteel zijn we in groep 3/4 met de laatste lessen bezig rondom de verhalen over de profeet 
Daniël. De thema’s van deze lessen zijn ‘vertrouwen blijven houden’ en ‘dapper zijn’. In de weken 
hierna zullen we in de lessen aandacht besteden aan blindheid en zorgen voor elkaar. 
In de groepen 5/6 hebben de leerlingen voor zichzelf een goed voornemen bedacht waar ze twee 
maanden mee aan de slag gaan. Het is mooi om te horen dat de meeste van hen hier al hard aan 
begonnen zijn, ga zo door! 
In de maand februari zullen we het bij deze groepen gaan hebben over carnaval, dopen en het 
herkennen van verleidingen. 

Hartelijke groet, 
Caroline Ellens-Non
GVO-docente
www.pcgvo.nl 


