Schoolnieuws
Fijn gestart
Portretgesprekken verzet naar week 14
Het Portretgesprek is
Intekenlijst Portretgesprek
Dit deden wij op de studiedag
Beslisboom

Datum

Activiteit

Wie

Vanaf dinsdag 23
februari

Start nieuw thema
“Groei en leven”

Team/KO

Vanaf 1 maart

Toetsen voor middenbouw en
bovenbouw
Portretgesprekken
verschoven

Team/KO
Team/KO

GL = Groepsleiding; MT = Managementteam; K&O Kinderen en ouders;
MR = Medezeggenschapsraad

SCHOOLNIEUWS
Fijn gestart na de vakantie
Na de Carnavalsvakantie super fijn gestart vakantie met ijspret en zien
we de kinderen alweer in de korte broek naar school komen.

Portretgesprekken
verzet naar week 14

FLITS!

Agenda

Jenaplanschool Antonius Abt

Inhoud van deze Flits

Door de lockdown kunnen we de
M-toetsen pas later afnemen.
We verschuiven daarom de
portretgesprekken naar een later
moment, omdat we ook de resultaten
van deze toetsen met jou en jouw kind
willen bespreken.

Het portretgesprek
(2x per jaar) is….
Het is het gesprek van jouw kind met
de groepsleider. Natuurlijk ben jij, als
ouder, ook van harte welkom. We
bespreken samen hoe het met jouw
kind gaat en wat hij/zij nodig heeft om
zijn/haar leerdoelen te bereiken. Het
tijdstip van het gesprek stemmen we
samen met jou af.

11

Online portretgesprek zelf inplannen
Vanaf week 10 ontvang je een mail met de intekenlijst. Op deze manier kun
je een voor jou fijne datum en tijd kiezen. Als de richtlijnen rondom Corona
hetzelfde blijven, zijn de portretgesprekken online.

Dit deden wij op de studiedag van 22-02-2021
De onderwerpen waren deze keer:


Aanbod begrijpend lezen
verbeteren en concreet aan de slag



Doorontwikkeling van ons
Jenaplanconcept



Terugblik op
ontwikkelingen
in de afgelopen 3 jaar.
=> Resultaten, financiën
=> Ziekteverzuim
=> Huisvesting
=> Teamontwikkeling


Voorbereiding thema “Groei en Leven”

Al met al was het weer een vruchtbare

Zie jij door de bomen het bos nog?
Wij vinden het soms lastig en kunnen ons voorstellen dat dat voor jou ook
zo is. Daarom hebben wij voor jou in de bijlage een handige beslisboom
opgenomen, zodat je vooraf ook zelf kunt checken of jouw kind wel/niet
naar opvang of school kan volgens de huidige richtlijnen.

Fijn weekend allemaal!

