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VANUIT DE DIRECTIE 

We prijzen ons gelukkig dat we alle groepen momenteel op school les kunnen geven.  

Met name in de groepen 5-6 en 7-8 zien we veel zieken, voor het overgrote deel is er sprake 

van Corona. Vandaag waren er maar liefst 40 kinderen ziek.  

Ik wens alle kinderen en ouders die besmet zijn, veel beterschap en hoop dat ze 

snel hersteld zullen zijn. We zullen er alles aan doen om de eventuele leerachter-

standen in te lopen, maar gezondheid en welbevinden staan natuurlijk boven-

aan.  

 

Ondanks de vele zieken hebben we besloten de CITO toetsen af te nemen bij alle kinderen. 

Niet zo zeer om te kijken hoe de kinderen er individueel voorstaan, maar meer om vast te stel-

len waar we accenten moeten leggen met ons onderwijs. We krijgen zo weer een goed 

beeld van wat onze leerlingen nodig hebben en zullen ons onderwijs daarop afstemmen.  

 

Binnenkort worden de portfolio's weer ingevuld en besproken met ouders en kinderen, altijd 

fijn om van kinderen en ouders te horen hoe het gaat en wat er nodig is.  

 

Verderop in deze memo vindt u meer informatie over het inschrijven voor deze portfolioge-

sprekken. 

 

Ik wens u allen een fijn, maar bovenal gezond weekend.  

Namens het team vriendelijke groet, 

Conny Rijnen 

PORTFOLIOGESPREKKEN 

De portfoliogesprekken vinden plaats van maandag 14 tot en met 

donderdag 24 februari. 

U kunt zich hiervoor via de schoolapp inschrijven vanaf maandag 7 

februari om 8.00 uur. Gezinnen met 2 of meer kinderen kunnen zich 

inschrijven vanaf 6 februari 8.00 uur. De inschrijving sluit op donder-

dag 10 februari, 17.00 uur. U ontvangt hiervoor van de leerkracht 

een uitnodiging.  

Deze gesprekken zijn voor alle ouders en kinderen van de groepen 2 

t/m 7. 

Voor groep 8 zijn er gesprekken gepland op woensdag 2 februari. Zij krijgen dan het definitie-

ve advies voor het Voortgezet Onderwijs. 

AGENDA 

Datum        Gebeurtenis 

Maandag 7 februari    OAC vergadering 

Maandag 7 februari    MR vergadering 

Maandag 14 t/m donderdag 24 februari Portfoliogesprekken 
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GMR 

We zijn nog steeds op zoek naar een enthousiaste ouder die 

samen met Luke de GMR (Gemeenschappelijke Medezeg-

genschapsraad) wil vertegenwoordigen namens de Pet-

teflet.  

Binnen de GMR is iedere school van XpectPrimair  vertegen-

woordigd door een ouderlid en een personeelslid. De GMR is 

een directe gesprekspartner voor het College van Bestuur. De leden van de GMR geven in-

stemming of advies aan de beleidskeuzes van het College van Bestuur. Denk hierbij aan visie-

ontwikkeling, duurzaamheid, begrotingen, of besturingsfilosofie. 

Deze vergaderingen vinden maandelijks plaats en zijn altijd op een dinsdagavond gepland, 

van 20.00 tot 22.00.uur. 

Vindt u als ouder/verzorger het leuk om mee te denken, te praten of advies te geven over 

bovenschoolse zaken en betrokken te zijn bij de totstandkoming van beleid, meldt u dan 

aan. Dit kan door een mailtje te sturen naar luke.heuer@xpectprimair.nl. 

Het zou zonde zijn als de stem van u als ouder verloren zou gaan.   

  

DONEERACTIE 

Op verzoek van leerling van onze school delen wij onderstaande link met een bijzondere ac-

tie. U bent natuurlijk helemaal vrij om hier wel of niet iets mee te doen. 

 

https://www.doneeractie.nl/voor-opa-en-oma/-59940?
fbclid=IwAR0GdbULF3prjRVlw_R9wzNkuxiDbhz9yNrERwBYwQepaw3DmWDJHIK9PNI 
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