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Van de directie
Startgesprekken
Dit schooljaar starten we voor het eerst met de
startgesprekken. Het doel van deze gesprekken is
om samen als leerkracht, kind en ouder(s) een
goede start te maken en dit geeft ouder(s) en
kinderen een mooie gelegenheid om echt een
persoonlijke kennismaking met de leerkracht te
maken. U presenteert uw kind!
Alle ouders ontvangen via de mail (zie bijlage bij
deze nieuwsbrief) een format ‘startgesprekken’
Deze formulieren vullen zij van tevoren in en de

ouders en het kind nemen de formulieren mee
naar het startgesprek. Deze formulieren worden
vertrouwelijk bewaard door de
groepsleerkrachten. Het formulier
startgesprekken (met de open gestelde vragen) is
leidend voor het startgesprek met de
groepsleerkracht.
De gesprekken worden gehouden na schooltijd
van 18 september t/m 29 september. Informatie
over data en tijdstippen ontvangt u via de
groepsleerkrachten.
De startgesprekken zijn voor alle ouders van groep
1 t/m 8. Vanaf groep 3 worden de kinderen ook bij
het startgesprek verwacht. De gesprekken duren
max. 10 minuten, waarvan 7 minuten samen met
uw kind. De laatste 3 minuten vragen wij of uw
kind even kan wachten en indien noodzakelijk
kunt u nog iets specifieks over uw kind vertellen
zonder dat uw kind daarbij aanwezig is.
Gedurende het jaar volgen wij uw kind op het
gebied van zijn/haar resultaten en de persoonlijke
kenmerken. Tijdens de rapportgesprekken wordt
u hierover op de hoogte gehouden. Aan het eind
van het schooljaar volgen de eindgesprekken. Ook
dan worden alle ouder(s) en de kinderen weer
uitgenodigd en ronden we samen het jaar af en
kijken we wat nodig is voor het volgend
schooljaar. Wij zien deze start- en eindgesprekken
als een mooie meerwaarde in de onderlinge
samenwerking tussen kind , ouder en school!
Naast de startgesprekken ontvangt u van de
groepsleerkracht een a4-tje met de belangrijkste
aandachtpunten en afspraken vanuit de groep.
De zgn. algemene informatieavonden komen
hiermee te vervallen.

V.O. avond voor ouders en kinderen van groep 8
Dinsdag 26 september nodigen wij alle ouders en
kinderen van groep 8 uit op deze specifieke
ouderavond. Wij willen u graag meenemen in het
komende proces i.v.m. ‘de overgang van het
basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs’.
De avond start om 19.30 uur zal duren tot 21.00
uur. Wij verwachten alle kinderen van groep 8 en
hun ouder(s) op deze voor de kinderen zo
belangrijke informatieavond. Speciaal voor deze
avond zijn we van plan een aantal gasten uit te
nodigen vanuit de verschillende V.O.-scholen.

-

Niet mogen plaatsen van foto/film op
internet.
Het niet mogen delen van uw
telefoonnummer met andere ouders.

Alvast bedankt voor uw medewerking.
Mad Science komt op de Bosbeekschool!

Parro
Om u vanuit school nog beter op de hoogte te
houden (korte informatie vanuit de groep, of
foto’s van de diverse activiteiten), gebruiken we
op school een speciale app voor op de telefoon:
Parro

Vandaag heeft Mad Science een vrolijke,
inspirerende en superinteressante show gegeven
aan de kinderen van de groep 3 t/m 8 op het
Wilt u deze gratis app alvast downloaden? U
gebied van wetenschap en techniek. Uw kind
ontvangt via de mail een uitnodiging van de
heeft voor deze naschoolse activiteit een flyer
groepsleerkracht om aan zijn / haar specifieke
ontvangen en daar kunt u alle informatie op lezen.
Parro groepsapp deel te nemen.
De inschrijving is mogelijk t/m dinsdag 12
september. Een mooi aanbod voor toekomstige
Alvast bedankt voor uw medewerking.
onderzoekers of wetenschappers!
Data: Naschoolse activiteit Mad Science,
Hulpouders gezocht
Jasper Tasseron (ouder van Feline (gr 3) en Lauren aanvang 12.30 uur
(gr 2) heeft weer aangeboden om samen met een Op vrijdag:. 22-9, 29-9, 6-10, 13-10, 3-11,10-112017
groepje hulpouders het schoolplein regelmatig
(ongeveer 1x per 4 weken) bladvrij maken. Heeft u
ook een keer tijd en wilt u meehelpen neem dan
contact op met Jasper 06-17841644.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Kloppen uw gegevens nog?
Voor de groepsleerkrachten is het belangrijk dat
we u (zeker in geval van nood) goed kunnen
bereiken en dat we op de hoogte zijn van evt.
medische zaken. Daarnaast willen wij graag weten
welke kinderen er niet op een foto mogen als we
foto’s willen plaatsen voor schooldoeleinden bijv.
op onze site. Wilt u in het ouderportaal van
Parnassys uw gegevens controleren en evt.
veranderingen z.s.m. doorgeven aan de
groepsleerkrachten.
Wij denken met name aan
- telefoonnummers
- medische gegevens
- evt. medicijn gebruik

Kunstklas
In september start op de woensdagmiddag op
school weer een kunstklas onder leiding van
beeldend kunstenaar Ludie Bakker. Leerlingen uit
groep 5 en 6 kunnen van 13.15 uur - 14.45 uur
12 lessen volgen en leerlingen van groep 7 en 8
van 15.00 uur - 16.30 uur ad €36,-. Binnenkort
krijgen belangstellenden de mogelijkheid om zich
in te schrijven.
De volgende nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag
15 september.

