
 1. 

 

Geachte ouders en verzorgers, 

 

Hierbij ontvangt u het nieuws van deze week. 

 

 

1. De regel van de week 

 

Deze week staat de volgende schoolregel centraal: “Rust in het gebouw” 
 
. 

2. Schoolfruit 
 

Deze week krijgende de leerlingen het volgende schoolfruit: 

Woensdag: grapefruit (1 per vier leerlingen) 

Donderdag: appel 

Vrijdag: peer 

Op de overige werkdagen van de week (maandag en dinsdag), verwachten wij dat u 

uw kind(eren) zelf een gezonde “pauzehap” meegeeft. 

De kinderen kunnen ook elke dag melk of karnemelk drinken. 

Ze moeten dan zelf een beker met deksel meenemen en even aan de leerkracht 

zeggen dat ze de beker willen vullen. 

 

3. TussenSchoolseOpvang (TSO) 
 
Inmiddels zijn er drie ouders die bereid zijn als “invalkracht” te fungeren. 
Daar ben ik erg blij mee. 
Binnenkort ga ik bekijken hoe we deze mensen gaan inzetten. 
Ik heb beloofd hierover contact met hen op te nemen. 
 
 

4. De Voortgezet Onderwijs (VO) schoolkeuzegesprekken 
 

Vorige week vonden de gesprekken plaats 
tussen de ouders en leerlingen en  
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leerkrachten van leerjaar 8 (juf Josje en meester Micha). 
Tijdens dit gesprek werd, in onderling overleg, het definitieve schooladvies voor het 
VO vastgesteld. 
 
De adviezen die dit schooljaar aan de (19) leerlingen van leerjaar 8 en hun 
ouders/verzorgers zijn verstrekt, zijn: 
 

- Vmbo-basis   :  5 % 
- Vmbo-basis met LWOO : 10 % (LWOO = leerwegondersteunend onderwijs) 
- Vmbo-kader   : 10 % 
- Vmbo-kader met LWOO: :   5 % 
- Vmbo TL   : 10 % 
- HAVO    : 16 % 
- HAVO/VWO    : 16 % 
- VWO    : 26 % 

 
Landelijk krijgt tussen de 50 en 55 % van de leerjaar 8 leerlingen een VO-advies 
hoger of gelijk aan HAVO. 
Van “onze” leerjaar 8 leerlingen heeft 58 % een advies hoger of gelijk aan HAVO 
gekregen. 
Dit betekent dat de kinderen én hun leerkrachten weer een prima stukje werk 
hebben afgeleverd. 
Daar kunnen we allemaal trots op zijn. 
 
 

5. De agenda voor de komende periode 

 

21 – 25 februari Verplichte tienminutengesprekken voor de ouders/verzorgers 
van de leerlingen van leerjaar 1 – 7. 

25 februari Om 12.00 uur begint de voorjaarsvakantie. Deze duurt t/m 
zondag 6 maart. 

 8 maart 20.00 uur: MR-vergadering 

 9 maart Luiscontrole 

10 maart Kom in de klas (onder voorbehoud) 

14 maart Studiedag: alle leerlingen zijn deze dag vrij 

16 maart Leerlingenraad 

21 maart Start “Week van de lentekriebels” 

29 maart 20.00 uur: OR-vergadering 

30 maart Grote Rekendag 

5 april Buitenlesdag/ Kikkerdag 

14 april Paasontbijt/ Paasviering 

15 – 18 april Paasvakantie 

19 april 20.00 uur: MR- en OR-vergadering 

20 en 21 april IEP-toets leerjaar 8 

22 april Koningsspelen (tot 12.30 uur) 

22 april 12.30 uur: start Meivakantie; deze duurt t/m zondag 8 mei 

  

 



 

 3.  

  

Hieronder treft u het nieuws van het Schoolmaatschappelijk werk aan. 

 

 

 

 

 

 



 

 4.  

  

 

 

Tot zover het nieuws van deze week. 

Mede namens de teamleden wens ik alle leerlingen en hun ouders/verzorgers een 

plezierige voorjaarsvakantie. 

Maandag 7 maart a.s. hoop ik iedereen weer gezond en uitgerust in en bij de school 

terug te zien. 

 

Met vriendelijke groet,     

Hans van Elburg 

 


