
 

 

GEZONDE LUNCH 

De kinderen blijven nu, gedurende het continurooster, 

op school eten. We vinden het belangrijk dat kinderen 

gezond eten en drinken en trekken hierbij de lijn door 

vanuit Kober.  

Wilt u ervoor zorgen dat uw zoon/dochter drinken in 

een beker meeneemt. Liever geen drinkpakjes 

meegeven. Deze gaan dan leeg weer mee terug naar 

huis ivm het vele afval. Dit geldt ook voor papiertjes en 

overig afval.  

Gezonde tussendoortjes zoals bv groenten/ fruit maar 

ook een liga, sultana of bijv. bifi worstje mag. Overige 

koekjes/snoepjes mogen niet worden opgegeten.  

MONDKAPJE 
Wilt u erop letten dat u binnen de poorten op het plein 

een mondkapje draagt? 

RAPPORTGESPREKKEN 

In week 10 staan de oudergesprekken voor groep 1 t/m 

7 gepland. Inmiddels heeft u zich voor deze gesprekken 

in kunnen schrijven. Wanneer u dit nog niet heeft 

gedaan, vragen wij u dit alsnog te doen. Door de 

lockdown starten we later met het afnemen van de Cito 

toetsen. Tijdens de rapportgesprekken zullen nog niet 

alle resultaten bekend zijn. Zodra alle Cito resultaten 

bekend zijn, zullen wij deze resultaten met u delen. 

Wanneer u op basis daarvan een gesprek wenst met de 

leerkracht kunt u dit bij de leerkracht aangeven. Mocht 

de leerkracht de resultaten met u willen bespreken, 

wordt u uitgenodigd voor een gesprek na schooltijd.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

VOORSTELLEN KANSENRIJK  
De afgelopen weken hebben er een aantal wisselingen 

plaatsgevonden in de klassen aangezien er o.a. juffen 

met zwangerschapsverlof zijn gegaan. Het document 

‘Voorstellen Kansenrijk’ zullen we up to date houden, 

zodat u daar alle collega’s die in het Kansenrijk werken 

terug kunt vinden. Dit document vindt u terug in de 

Boekenkast. 

VOORSTELLEN STAGIAIRES 
We zijn blij dat we ook dit schooljaar weer begeleiding 

mogen geven aan verschillende PABO studenten. Op dit 

moment zijn er 6 derdejaars studenten gestart. In de 

bijlage stellen ze zich aan u voor.  
 

VROLIJK NIEUWS  
Met veel plezier kunnen we u vertellen dat Juf Eline 

bevallen is van een prachtige dochter.  

Tevens is juf Maaike bevallen van een knappe zoon. 

Beide juffen maken het goed en genieten volop!  
 

 

 

- Voorstellen Kansenrijk 

- Voorstellen stagiaires 

- Vrolijk nieuws  

- Jongerenwerk 

Halderberge 
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- Gezonde lunch 

- Mondkapje 

- Rapportgesprekken 

 

 

 

 

 

 


