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Rapporten op Het Vogelnest
Beste ouders, verzorgers,
U bent gewend dat er per schooljaar drie rapporten worden geschreven over de voortgang
van uw kind. Dit schooljaar krijgt u van ons twee rapporten. Wij hebben hiervoor gekozen,
omdat het eerste rapport in november te vroeg kwam; voor veel vakken is dan bijvoorbeeld
nog maar één methodetoets afgenomen. Dat geeft nog geen volledig beeld van de
ontwikkeling van uw kind.
De twee rapporten worden vanaf dit schooljaar meegegeven na de CITO-periodes, dus
halverwege het schooljaar en aan het eind van het schooljaar. De resultaten van de
CITO-toetsen kunnen dan worden meegenomen in de rapporten en de bijbehorende
gesprekken.
De keuze voor twee rapporten hebben wij met de MR van de school besproken en zij staan
hierachter.
Wij begrijpen dat u wel op de hoogte gehouden wilt worden over de voortgang van uw kind.
Wij hechten grote waarde aan het bespreken van wederzijdse verwachtingen van leerkracht
en ouders. Daarom worden er in november wel oudergesprekken gehouden. In dit gesprek
bespreekt u met de leerkracht de voortgang van uw kind, maar is er ook ruimte om te
praten over:
- Welk karakter heeft uw kind? Spontaan, behoedzaam, driftig, onrustig, verlegen,
enzovoort.
- Wat vindt uw kind makkelijk op school en wat juist moeilijk?
- Heeft uw kind zich de afgelopen periode opvallend ontwikkeld? Nieuwe dingen
geleerd, nieuwe interesses, ander gedrag?
In de week van 26 november worden de gesprekken gehouden. U kunt een afspraak maken
met de leerkracht(en) van uw kind(eren) via een intekenlijst. Gezien de aard van het gesprek,
is het belangrijk dat uw kind erbij aanwezig is. Dit geldt voor de kinderen van de groepen
3/4 , 5/6 en 7/8. De kinderen van groep 1/2 zijn niet aanwezig bij het gesprek.

E-mail adressen
Als u van school, per mail, geen nieuwsbrief of brieven ontvangt, dan staat uw juiste
mailadres niet in ons systeem. Wilt u uw mailadres dan zo snel mogelijk aan ons
doorgeven? Dit kan aan m.vanmeurs@innoord.nl
Weekendstudentproject
Het weekendstudentproject van SKC is erop gericht kinderen taal-en kennisrijker te maken.
Dit is voor de leerlingen uit groep 7 en 8. Er is nog plek, u kunt uw kind hier nog voor
aanmelden. Het project vindt elke zondag plaats van 10:00 tot 14:00 uur (m.u.v. excursies).
Meer informatie hierover kunt u vinden op:
www.skcnet.nl/projecten/weekendstudentproject/ De activiteiten starten zondag 18
november. De kinderen die al zijn ingeschreven hebben op woensdag 14 november
hierover een brief gekregen.
Sinterklaas
De landelijke intocht van Sinterklaas is dit jaar in de
gemeente Zaanstad. Op zaterdag 17 november komt hij met
zijn Pieten aan in het dorp Zaandijk waarna hij te paard naar
de Zaanse Schans gaat. Op school gaan we het natuurlijk
ook weer vieren en op woensdag
5 december bezoekt hij de school. Houd daarvoor vast, in de
ochtend, een plekje vrij in uw agenda. In de volgende
nieuwsbrief leest u hier meer over meer.
De NTR zendt de intocht van de Sint op 17 november vanaf
12.00 uur uit op NPO Zapp/NPO 3.
Jarig!
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