
 

Nieuwsbrief 12 juni 2020 

 
Ontwikkelingsgesprekken 
In verband met de maatregelen rondom corona zullen de ontwikkelingsgesprekken die begin juli 
gepland stonden anders vorm gegeven worden. Omdat jullie als ouders niet in school mogen komen, 
zullen de gesprekken online plaatsvinden via Teams. 
De leerlijnen Kiezen, Delen, Maken zijn net voor de schoolsluiting in maart voor jullie opengesteld en 
besproken met jullie en jullie kind. In de afgelopen periode hebben we onvoldoende informatie 
kunnen verzamelen om de leerlijnen goed en zorgvuldig aan te kunnen vullen, recht doend aan het 
kind en zijn/haar ontwikkeling. We hebben daarom besloten deze leerlijnen niet aan te vullen voor 
de tweede helft van dit schooljaar. Dat betekent dat jullie volgend jaar in deze leerlijnen meestal 
grotere ontwikkelingssprongen bij jullie kind(eren) zullen zien. In het ontwikkelingsgesprek zullen we 
vooral insteken op het welbevinden van het kind en samen met het kind en de ouders terugkijken op 
de achterliggende periode. Natuurlijk kunnen ook jullie ervaringen met jullie kind tijdens het 
afstandsonderwijs worden gedeeld met de mentor. 
 
De online ontwikkelingsgesprekken zullen facultatief zijn. Sommige ouders hebben namelijk in de 
afgelopen weken al een gesprek met de mentor of met de mentor en intern begeleider gehad en 
hebben misschien niet de behoefte om ook het ontwikkelingsgesprek te voeren omdat er al veel 
besproken is. 
De mentor kan ouders ook uitnodigen voor een ontwikkelingsgesprek, als zij specifieke zaken met 
jullie wil delen. De mentor zal jullie dan voor 19 juni in Teams laten weten dat ze graag een gesprek 
wil. 
 
Als je het ontwikkelingsgesprek wel wilt voeren, geef je dat vóór vrijdag 19 juni a.s. door middels een 
chat in Teams naar de mentor. 
Zij zal dan zelf een afspraak met jullie inplannen. Doordat jullie niet fysiek naar school hoeven, hoeft 
er geen planning op schoolniveau gemaakt te worden en kunnen de gesprekken indien nodig meer 
gespreid worden in week 27.  
 
Nieuwe ouders in de onderbouw zullen via een mail van de mentor geïnformeerd worden over het 
werken met Teams en de gang van zaken rondom de gesprekken. 
 
 
Vanuit de OR 
 
Schoolfotograaf 
Afgelopen dinsdag is de fotograaf geweest en zijn de groepsfoto’s 
gemaakt. Binnenkort krijgen de kinderen deze foto gratis mee naar huis. 



Zoals jullie in de vorige nieuwsbrief hebben kunnen lezen, biedt foto Vaarhorst de mogelijkheid om 
de individuele en eventuele broertje/zusje foto’s in de studio te komen maken. Per abuis was vorige 
week niet vermeld dat deze foto’s in verband met de coronamaatregelen alleen op afspraak gemaakt 
kunnen worden. Voor het maken van een afspraak kun je contact opnemen met foto Vaarhorst: 053 
5721526. 
 
Vacatures OR 
Voor de vacatures in de ouderraad hebben zich twee geschikte kandidaten gemeld. Daarmee zijn de 
vacatures nu ingevuld. 
 
 
Portfoliomappen 
We hebben nog niet van alle kinderen de portfoliomap terug op school. Zouden jullie deze zo snel 
mogelijk mee willen geven naar school, zodat we de mappen kunnen aanvullen? 
 
 
Alternatieve kampactiviteiten groep 8 
De kinderen van groep 8 hebben vanochtend genoten van de stormbaan en andere activiteiten die 
voor hen op het grote grasveld waren klaar gezet. De mentoren en stagiaires zijn diverse keren 
uitgedaagd voor wedstrijdjes: wie het eerst over de baan kwam of het langst bleef hangen bij het 
spijkerbroek hangen. Fijn dat het weer ook zo goed meewerkte. Het ijsje na afloop smaakte dan ook 
heerlijk! 
 

 
Parkeren bij de Lavendel 
Een bezorgde ouder attendeerde mij op het feit dat er toch weer 
auto’s geparkeerd worden naast de paaltjes die geplaatst zijn om 
de verkeersveiligheid te vergroten. De bedoeling van de paaltjes 
is, dat op die plekken niet geparkeerd wordt, zodat de kinderen 
die lopend of fietsend naar school komen voldoende zicht en 
ruimte hebben en de school veilig kunnen bereiken. 
Daarom nogmaals een dringende oproep om je auto wat 
verderop in de wijk te parkeren, zodat iedereen veilig naar school 
kan. Willen jullie ook opa’s/oma’s of de oppas hier op wijzen? 
 
 
 
 
 

 
 
 
Website 
Bij de berichten is geplaatst: Er zijn geen nieuwe berichten geplaatst. 
 
 
Agenda  (De in groen gedrukte data zijn voor het eerst in de agenda van de nieuwsbrief opgenomen.) 
15-06   Verkorte schoolsportdag groepen 7 
16-06   Verkorte schoolsportdag groepen 8 
23-06   OR 
24-06   MR 
24-06   Studiedag: kinderen vrij! 



06-07   Alternatieve kampactiviteit groep 8 
09-07   Alternatieve kampactiviteit groep 8 
09-07   Afscheidsavond groep 8 
10-07   11.00 uur Uitzwaaien groep 8  
10-07   Laatste schooldag 
11-07 t/m 23-08 Zomervakantie 
  



  



 


