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Nieuwsbrief De Doornick nummer 3, 

agenda 

November  

4 Nieuwsbrief 3 mee naar huis 

9 Kom in de klas 

11 Studiedag onderbouw: groep 1 t/m 4 vrij 

18 Rapport welbevinden mee naar huis 

21 Studiedag: alle kinderen vrij 

21-24 Inschrijven gesprekken welbevinden 

28-1 Driehoeksgesprekken welbevinden 

December  

2 Nieuwsbrief 4 mee naar huis 

5 Sinterklaas  

21 Kerstmarkt  

 
De nieuwsbrief gaat over het volgende: 

 Kom in de klas 

 Oudergesprekken welbevinden 

 Volgende nieuwsbrief 

 
Kom om in de klas 

In groep 3 t/m 8 zijn 2 lessen te volgen van 8.30 u -9.15 u en van 9.15 u -10.00 u. 

In groep 1/2 is 1 les te volgen van 8.30 u - 9.15 u. 

De inschrijflijsten zijn in de aanloop naar 9 november op de klassendeur te vinden.  

 

Oudergesprekken met als thema ‘het welbevinden’ 

In week 48 vinden er gesprekken plaats met betrekking tot de betrokkenheid, het 

welbevinden en de emotionele ontwikkeling van uw kind. We gebruiken hierbij de pagina 

‘Gedrag en Werkhouding’ die ingevuld staat in het rapport. 

De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 krijgen hun rapport mee waarin dit staat beschreven. Uw 

zoon/dochter is aanwezig bij dit gesprek. 

De kinderen uit de groepen 1/2 krijgen geen rapport. De leerkracht heeft de bovengenoemde 

onderwerpen in een registratieformulier vastgelegd en gaat dit met u bespreken. Uw 

zoon/dochter is hier niet bij aanwezig. 

 
Nieuwsbrief digitaal 

Wij hebben als team besloten om de nieuwsbrief enkel nog digitaal (mail/website) te delen 

met jullie als ouders. Het voorblad zal dus niet meer meegegeven worden aan alle oudste 

kinderen.  

 

Volgende nieuwsbrief   

Voor het overige nieuws vragen we u onze vernieuwde website te bekijken. 

De volgende nieuwsbrief, nummer 4 gaat uit op vrijdag 2 december. 
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