
 

Week 8 

22 februari 2019 
 

  

Percussiebende 

 

De percussielessen van MB2 en MB3 zijn helaas voorbij. We hebben 
ervan genoten:  meester Pieter en Art4U , hartelijk bedankt! 
 
 

Kindrapport 

 

Vandaag heeft uw zoon en/of dochter het kindrapport meegekregen. 

Dit rapport is bedoeld voor het kind. Vanuit een positieve benadering hebben we weergegeven waar uw 
kind zich in heeft ontwikkeld en waar nog leerpunten liggen. Dit kindrapport is ook met uw kind 
besproken. 

Naast het kindrapport werken wij op school met een ontwikkelingsperspectief plan(OPP). De 
onderwijsdoelen van het eerste half jaar zijn door de leerkrachten geëvalueerd (in module 9A) en de 
nieuwe onderwijsdoelen voor het komend half jaar zijn vastgelegd (module 9B). Beide modules zullen 
komende week tijdens de oudergesprekken met u worden besproken. Mocht u het prettig vinden om 
vooraf de modules al in te lezen alvorens het gesprek in te gaan dan kunt u het OPP vanaf maandag 25 
februari ophalen bij de leerkracht van uw kind. We zien u volgende week graag tijdens de OPP gesprekken. 

 

Carnaval 

 

Op vrijdag 1 maart viert de Verrekijker carnaval. In tegenstelling tot vorige jaren vieren we dit niet samen 
met basisschool Eigenwijs. We kiezen voor een kleinere en rustigere omgeving. Uit de bovenbouw zal een 
prins en/of prinses gekozen worden. We starten de dag in de eigen klassen met een modeshow. Daarna 
mogen leerlingen die dat willen een optreden verzorgen 
voor alle leerlingen van de Verrekijker. Vervolgens 
mogen zij kiezen of ze willen hossen of juist een rustige 
activiteit willen doen. Het is de bedoeling dat de 
leerlingen gewoon hun fruit en drinken meenemen. 
Tussendoor ontvangen de leerlingen een kleine 
versnapering. 

Wij wensen u alvast een hele fijne carnavalsvakantie. 

 



 

Afscheid leerling, welkom nieuwe leerlingen 

 

 

 

Na de carnavalsvakantie nemen we afscheid van Bryan uit MB2. We wensen hem veel succes op zijn nieuwe school. 

In MB2 verwelkomen we na de carnavalsvakantie een nieuwe leerling: Job. 

In MB3 heten we ook een nieuwe leerling van harte welkom : Zack. 

 

 

Gymlessen 

 
 
 
Het gymschema is als volgt : 
Maandagmiddag : MB3 
Dinsdagochtend : MB1, MB2 
Donderdagochtend : MB1 
 

Belangrijke datums  

Vrijdag  1 maart Carnaval op school 

Vrijdag 15 maart School gesloten i.v.m. staking 

Dinsdag 19 maart Studiedag 

Vakantierooster schooljaar 2018/2019 
Voorjaarsvakantie          04-03-2019 t/m 08-03-2019   
Tweede Paasdag             22-04-2019 
Meivakantie                     22-04-2019 t/m 03-05-2019   
Hemelvaart                      30-05-2019 t/m 31-05-2019   
Tweede Pinksterdag       10-06-2019   
Zomervakantie                08-07-2019 t/m 16-08-2019  

 

Studiedagen 

dinsdag 19 maart 2019 
donderdag 6 juni 2019 
vrijdag 5 juli 2019: calamiteiten dag 

 

Gerrie Damen 
Monique van Dun 
Petra Sax 
Marie-José Spoormans 
Marie-Claire Duijsens 
 


