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In het begin van het nieuwe schooljaar ontvangen 

alle ouders een papieren versie van de jaarkalender.  

Mochten er wijzigingen plaatsvinden, dan zijn die 

terug te vinden in de activiteitenlijst in deze 

nieuwsbrief. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum Activiteit  

Vrij. 13 jan. Nieuwsbrief  

Vrij. 20 jan. Techniek tastbaar in Meppel 

(voor groep (6)7-8); na 

schooltijd 

v.a. 23 jan. *Start Cito Midden toetsen 

*GMR 

Woe. 25 jan.  Start voorleesdagen 

Voorleesontbijt  

Don. 26 jan.  Peuterochtend 10-12 uur 

Vrij. 27 jan. *Nieuwsbrief 

*Open dag VO Meppel 

Di. 31 jan. OR vergadering 

Don. 2 febr. Studiedag leerkrachten; 

leerlingen vrij!!! 

Vrij. 10 febr. *Nieuwsbrief 

*vergadering leerlingenraad 

Woe. 15 febr. Inloop CJG 8.00-9.00 uur 

Vrij. 17 febr.  1e rapport mee 

v.a. ma. 20 feb Rapportgesprekken  

Don. 23 febr. Peuterochtend 10-12 uur 

Vrij. 24 febr. *Nieuwsbrief 

*Tosti dag 

Ma. 27 febr. t/m 

vrij. 3 maart 

Voorjaarsvakantie  

 

Beste wensen 

Afgelopen maandag 

zijn we weer fris 

gestart na een 

kerstvakantie. Wij 

wensen iedereen 

een heel goed en fijn 

2023 toe met heel 

veel lichtpuntjes! 

Helaas zijn wel veel 

kinderen ziek 

geweest in de vakantie. De griep slaat flink om zich 

heen en duurt bij veel mensen ook erg lang. Ik hoop 

dat de griep jullie deur verder overslaat nu. 

Cito  
Binnenkort 

starten ook weer 

de Cito M-

toetsen voor 

groep 3 t/m 8. 

Wij verdelen 

deze toetsen zoveel mogelijk over de beschikbare 

dagen zodat er niet teveel op één dag getoetst 

wordt. Belangrijk is dat de kinderen goed uitgeslapen 

en met een lekker ontbijt in hun maag op school 

komen. Dan hebben ze de meeste energie om de 

toetsen te maken. 

Deze toetsen zijn vooral bedoeld om te kijken waar 

uw kind staat. Heeft hij of zij de goede ontwikkeling 

doorgemaakt? Zit er groei in ten opzichte van de 

vorige toetsen? Waar zitten er nog hiaten? Deze 

kunnen we als leerkracht dan weer plannen en 

oppakken met de leerlingen zodat we blijven 

bouwen en ontwikkelen. 

De resultaten worden besproken tijdens de 

contactmomenten eind februari. 
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Voorleesdagen 

Binnenkort starten 

de Voorleesdagen 

en dit gaan wij op 

onze  school vieren 

met een 

voorleesontbijt op 

woensdag 25 januari. We gaan elkaar verrassen door 

voor elkaar een heerlijk ontbijt te maken. Maandag 

16 januari, krijgen de leerlingen de brief mee naar 

huis met het lootje. Dit lootje mogen ze thuis invullen. 

De leerlingen trekken in de klas een lootje met de 

naam van een klasgenoot. Op dit lootje staat ook 

wat het betreffende kind lekker vindt.   

Zie voor verdere informatie de brief bij het lootje. 

 

 

 

Rapporten 

Het duurt nog even, maar op vrijdag 17 februari 

krijgen de kinderen uit groep 3 t/m 8 hun eerste 

rapport mee naar huis. Mocht het rapport van jullie 

zoon/dochter nog thuis liggen, willen jullie deze dan 

meegeven naar school? Dan kunnen wij hem t.z.t. 

invullen. 

De kinderen uit groep 1 en 2 krijgen in februari geen 

rapport. Wel is er de mogelijkheid om een 

contactgesprek te hebben met de leerkracht. De 

contactgesprekken vinden plaats in de week voor de 

voorjaarsvakantie.  

 

 

 


