Informatieavond
De informatieavond van dit schooljaar wordt in een ander jasje gestoken. U
krijgt als ouder de informatiebulletin met alle belangrijke informatie over het
leerjaar via de mail toegestuurd. Tijdens de informatieavond zullen we het eerste gedeelte in themabijeenkomsten verdelen:
Woordenschat
Veilig leren lezen
Teach like a Champion
Bewegingsonderwijs
SLO-doelen en thematisch werken (onderbouw)
Extra werk voor thuis
Adviestraject
Optimale leerontwikkeling
Op de volgende pagina http://informatieavond.pbworks.com/,
kunt u zich inschrijven voor de themabijeenkomst. U kunt zich inschrijven zonder wachtwoord. Wij zouden graag willen weten op hoeveel ouders we kunnen
rekenen en vragen u zich in te schrijven voor 1 onderwerp. Graag uiterlijk
maandag 2 september aangeven voor welke bijeenkomst u wilt komen.
Het tweede gedeelte van de avond zal in het teken staan van de Kanjertraining,
hier nodigen wij een spreker voor uit.

Jarigen in de week van
29 aug t/m 4 sept

Mobiele telefoon

Lisa gr 5
Christian gr 3
Sophie gr 4b
Juf Marjolijn
Jaycee-lee gr 5

Als kinderen een
mobiele telefoon
meenemen naar
school is dit op eigen verantwoordelijkheid. De mobiele
telefoon wordt in het eigen
laatje bewaard (dus niet bij de
leerkracht) of in de tas. School is
niet aansprakelijk voor het meenemen van eigen meegebrachte
spullen.

Wij wensen iedereen een hele fijne
verjaardag.
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Rapporten

Kikarun

Aan het eind van vorig schooljaar heeft elke leerling van
groep 2 t/m 8 zijn rapport mee naar huis gekregen.
Vanaf dit schooljaar willen wij i.v.m. de privacy wet u
vragen het rapport ,tot 2 weken
voorafgaand aan het nieuwe
rapport, thuis te bewaren. Wanneer wij de rapporten weer willen ontvangen zullen wij u een
berichtje sturen.
Bedankt voor de medewerking.

Heel veel
succes
kanjers!!

Inschrijven startgesprekken
Beste ouder(s)/verzorger(s),
In de periode van 6 september t/m 13 september houden wij de startgesprekken. Tijdens het startgesprek zullen we ingaan op het formulier dat u vooraf digitaal invult en naar de leerkracht verstuurd. We vinden het belangrijk om te praten over de wensen en verwachtingen voor het komende schooljaar. Vanaf groep 5 zijn de
kinderen ook bij het gesprek, het is immers hun leerontwikkeling.
Het inschrijven van de startgesprekken gebeurt middels de website per groep. Hieronder vindt u de link van
elke groep. Het inschrijven voor de rapportgesprekken zal mogelijk zijn vanaf maandag 2 september vanaf
16.00u. U heeft hiervoor nodig: de link van de website en de inloggegevens (naam van u kind, soms met een
1 erachter, en een Engelstalig wachtwoord). Deze krijgt u op maandag 2 september van de leerkracht (bewaar
deze op een handige plek, u heeft dit het hele schooljaar nodig om in te schrijven). Heeft u inlogproblemen
kunt u dit aan de groepsleerkracht vragen.
Met vriendelijke groeten,
Het team van De Wilgen.
Link per groep:
Groep 1/2 a
http://groep12a.pbworks.com/
Groep 1/2 b
http://groep12b.pbworks.com/
Groep 2/3
http://wilgengroep23.pbworks.com/
Groep 3
http://wilgengroep3.pbworks.com/
Groep 4a
http://wilgengroep4a.pbworks.com/
Groep 4b
http://wilgengroep4b.pbworks.com/
Groep 5
http://wilgengroep5.pbworks.com/
Groep 6
http://wilgengroep6.pbworks.com/
Groep 6/7
http://wilgengroep67.pbworks.com/
Groep 7
http://wilgengroep7.pbworks.com/
Groep 8
http://dewilgengroep8.pbworks.com/

mailadressen
Groep 1/2 a

j.vandoorn@bs-dewilgen.nl

Groep 1/2b

y.pet@bs-dewilgen.nl

Groep 2/3

m.vanderlans@bs-dewilgen.nl

Groep 3

i.keesom@bs-dewilgen.nl
s.thot@bs-dewilgen.nl

Groep 4a

s.schroeder@bs-dewilgen.nl
e.divendal@bs-dewilgen.nl

Groep 4b

m.deruiter@bs-dewilgen.nl
E.ouderndijk@bs-dewilgen.nl

Groep 5

A.vanseumeren@bs-dewilgen.nl

Groep 6

E.rensch@bs-dewilgen.nl

Groep 6/7

L.vannoort@bs-dewilgen.nl

Groep 7

m.carstens@bs-dewilgen.nl

Groep 8

J.vandervoort@bs-dewilgen.nl
m.heschle@bs-dewilgen.nl
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