Christoffelroffel Basisschool Christoffel

Beste wensen voor 2018

Kalender januari 2018

Beste ouders,

Woensdag 24 januari 2018
Nationaal Voorleesontbijt

Allereerst uiteraard de beste wensen voor 2018 van het hele
team van de Christoffel. We hebben veel fijne verhalen van
vakanties in binnen- en buitenland mogen horen. Sommige
zelfs met prachtige foto’s die door ouders naar de mail van de
juffen zijn gestuurd ter illustratie van de verhalen.
Voor mij is dit de laatste keer dat ik een artikel schrijf in de
Christoffelroffel. Ik heb met veel plezier de afgelopen 12,5 jaar
gewerkt op de Christoffel. Ik heb veel kleuters zien veranderen
in grote pubers met bijpassende giechels of lage
bromstemmen.
Met ouders van ‘mijn’ leerlingen heb ik mooie, moeilijke,
grappige en emotionele gesprekken gehouden en in mijn rol
als intern begeleider zorgen kunnen delen en af en toe
moeilijke beslissingen mogen/ moeten begeleiden. Als ze maar
in het belang van het kind zijn.
De reacties van ouders op mijn vertrek zijn hartverwarmend
geweest. Ik heb veel extra knuffels van leerlingen mogen
ontvangen. Dankbaar kijk ik dus terug op de afgelopen jaren.
Het afscheid nemen valt natuurlijk zwaar na zo’n lange tijd en
afscheid nemen is nooit gemakkelijk, maar het stelt me wel in
staat om een nieuwe kans met beide handen aan te pakken.
Ik dank u dus voor al het vertrouwen dat ik de afgelopen jaren
heb mogen ontvangen. Ik wens u en alle leerlingen een
schitterend 2018 toe.
Met vriendelijke groet,
Marloes Theebe-Bontrop

Woensdag 24 januari 2018
Opa en oma ochtend
Maandag 29 januari 2018
Cito toetsweek midden- en bovenbouw
Dinsdag 30 januari 2018
Laatste werkdag juf Marloes
Maandag 5 februari 2018
Briefjes voortgangsgesprekken
mee naar huis
Woensdag 7 februari 2018
Carnaval
Woensdag 14 februari 2018
Rapport mee naar huis
Donderdag 15 februari 2018
Voortgangsgesprekken
Dinsdag 20 februari 2018
Voortgangsgesprekken
Zaterdag 24 februari 2018
Start Voorjaarsvakantie

Ouderportaal deze week open!

Nationaal Voorleesontbijt

Deze week gaat het ouderportaal van Parnassys
open voor u als ouder.

Op woensdag 24 januari 2018 staat het Nationaal
Voorleesontbijt op het programma. Een moment
om stil te staan bij lezen en een gezellig samenzijn.

Op dit portaal kunt u de resultaten van uw kind
inzien. Het gaat om de resultaten van de
methodegebonden en de Cito-toetsen. Ook ziet u
de naam- en adresgegevens zoals deze bij ons in het
systeem staan.

Dit zal samen zijn met onze traditionele
opa/oma-ochtend. De ochtend start om 08:30 uur
en zal eindigen om 10.00 uur.

Het Ouderportaal is een afgeschermde omgeving en
u heeft een speciale code nodig om bij de gegevens
van uw kind te komen.

Bij de groepen hangen de intekenlijsten hiervoor.
Wij willen u vragen de naam(namen) van de opa’s
en/of oma’s in te vullen. De ochtend is in de eigen
klas, maar opa’s en oma’s hebben de mogelijkheid
te wisselen tussen de groepen.

U ontvangt deze week twee mailtjes. De eerste mail
is een mail met uitleg en de tweede mail is een mail
met een code.

Zowel de kinderen als de opa’s en oma’s hoeven
deze ochtend thuis niet te ontbijten.
Deze ochtend is uitsluitend voor opa’s en oma’s!

Mocht u vragen hebben, dan kunt u juf Monica na
schooltijd altijd even om hulp vragen. Voor
schooltijd wil ze graag al haar aandacht geven aan
de kinderen van haar eigen groep.

Afscheid juf Marloes

MR

Zoals u heeft kunnen lezen moeten we helaas
afscheid nemen van juf Marloes. Om haar te
bedanken voor de afgelopen jaren willen we “iets”
voor haar doen. Houd de mail in de gaten voor
meer informatie
hierover.

Afgelopen dinsdag is er weer een MR-vergadering
geweest. We hebben tijdens deze vergadering de
begrotingen van de Lucas Batau en de Christoffel
besproken. Beide begrotingen zijn goedgekeurd.

Met hartelijke
groet,
juf Esther,
juf Leonie,
juf Linda,
juf Marjolein,
juf Marieke,
juf Monica,
juf Resi en
juf Wendy.

We hebben ook gesproken over de peiling van de
schooltijden. Voor de Christoffel hebben we
afgesproken een avond te houden waarop ouders
en het team op een actieve manier de drie
modellen van de schooltijden kunnen beleven.
Ouders ontvangen een uitnodiging voor deze avond.
Na deze avond zal er een peiling worden ingevuld.
Het formulier van de peiling is gelijk aan die van de
Lucas Batau. De uitkomsten worden per school
besproken en eventueel omgezet in acties.
Verder is er afscheid genomen van Marloes Theebe.

