
 

 

 
 

 

  

Beste ouders, in deze ‘Week’ vragen we uw aandacht voor 

Rapport 
Binnenkort krijgen alle kinderen hun eerste rapport van dit schooljaar mee naar huis. De groepen 1 t/m 7 
op 11 februari; de groepen 8 een week eerder, op 4 februari. 
 

Voor de rapporten mee kunnen worden gegeven, moeten eerst de rapportmappen weer op school zijn. 
Wilt u er voor zorgen dat de mappen in de komende week naar school komen? Bij voorbaat dank! 

 

En dan de rapporten zelf. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 krijgen een 
nieuw ontworpen rapport mee! 
In het vorige schooljaar hebben de ouders een enquête kunnen invullen over 
de rapporten. Wat kwam daar uit?  
Ouders willen graag een rapport op papier en zien graag beoordelingen zoals 
ze ook in de ‘oude’ rapporten gegeven werden.  
De nieuwe rapporten, een voorproefje staat hiernaast, zorgen daarvoor. 
Sinds een aantal maanden kunnen ouders in het Parnassys Ouderportaal de 
resultaten inzien van alle toetsen die de kinderen in de klas maken. Die 
resultaten worden ook direct in het rapport ingevoerd en door de leerkracht 

eventueel aangevuld met opmerkingen.  
 

Bij het rapport komt een apart blad mee met de resultaten van de Cito-toetsen. 
In de komende weken gaan de kinderen van de groepen aan de slag 
met die toetsen. De module van het Parnassys Ouderportaal waarin 
de cito-toetsresultaten te zien zijn, is daarom gesloten.  
 

Juf Mariska beetje weg 
Op vrijdag 21 januari zal juf Mariska voorlopig voor het laatst in haar groep 1/2e zijn. Juf Sandra (van der 
Graaf) en juf Mara zullen groep 1/2e onder hun hoede nemen voor de duur van het zwangerschapsverlof 
van juf Mariska. 
Juf Mariska zal nog wel op school te zien zijn. Ze ondersteunt de groepen 1/2 op locatie Donge. Tot haar 
verlof écht begint. We wensen juf Sandra en juf Mara veel plezier en succes! 
 

1/2 f begonnen 
Onze nieuwste groep, 1/2f, is gestart. Eerst nog even ‘binnen bij de buren’ van Humankind hebben juf 
Sabine en juf Priscilla er iets moois van gemaakt. We bedanken Humankind natuurlijk heel hartelijk voor 
het tijdelijk beschikbaar stellen van hun lokaal. 
Zodra de nieuwe lokalen opgeleverd worden, komt ook groep 1/2f op een eigen plekje op de 
benedenverdieping van locatie Donge. 
We wensen ook juf Sabine en juf Priscilla heel veel plezier en succes toe in hun groep! 
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Véél beter! 
We zijn heel blij met ouders die hun kinderen met de fiets naar 
locatie Donge brengen. En natuurlijk met kinderen die zelf op de 
fiets komen.  
Als zo veel mogelijk ouders en kinderen met de fiets komen, 
maken we de verkeerssituatie rond locatie Donge een stuk 
veiliger. 
Allemaal op de fiets dus! 
 

En kan het echt niet anders? Kan uw kind niet anders dan met de auto naar school gebracht worden? 
Houd dan rekening met degenen die wél lopend of met de fiets komen.  
Parkeer bijvoorbeeld alleen daar waar het mag en geef fietsers en voetgangers de ruimte. 
We zijn heel blij dat handhaving komt controleren, maar … is dat nou écht nodig? 
 

Gefeliciteerd! 
In deze week feliciteren we eerst nog op 20 januari Almira (gr.1/2a) en Emy (gr.8b) en op 21 januari Imran 
(gr.6b) en Mylène (gr.3b) en op 22 januari Isa (gr.8a); op 24 januari Yesse (gr.1/2e), Yikshith (gr.1/2a) en 
Jaysen (gr.8b); op 25 januari Jesse (gr.5a); op 26 januari Vera (gr.4/5c); op 27 januari Ishara (gr.5b) en op 
28 januari Luuk (gr.6b) en Evi (gr.6a). 
 

We wensen iedereen een heel fijn weekend! 
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