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Rapport- & oudergesprekken 
Aankomende week zijn de rapportgesprekken 
voor alle leerlingen. Groep 3 heeft de gesprekken 
iets later i.v.m. de verlate wintersignaleringen bij 
elke leerling door uitgevallen lessen (lockdown en 
coronaperikelen). De adviesgesprekken van groep 
8 zijn ook meer verdeeld in de tijd, omdat voor 
deze gesprekken meer tijd wordt ingeruimd. 
Tijdens de rapportgesprekken krijgt u volledige 
uitleg over de rapportage en de portfolio’s die de 
leerlingen hebben ingevuld. 

(Rap)portfolio 
Vrijdag 11 februari krijgen alle leerlingen hun 
eerste ‘nieuwe’ rapport mee. In het nieuwe 
rapport zitten verschillende portfolio’s van groep 
3 t/m 8. Kinderen hebben zelf portfolio’s ingevuld 
voor o.a. de crea- & technieklessen, thema’s van 
Blink, de gymlessen en tafelsommen. Op de 
portfolio’s hebben de vakdocenten aangegeven 
hoe de leerling omgaat met de leerstof. De 
leerlingen hebben via smileys ingevuld wat zij 
vinden van het geleerde, waar ze trots op zijn en 
wat ze nog willen leren. Dit wordt aangegeven in 
verschillende kleuren smileys. Een uitleg verder zal 
tijdens de rapportgesprekken worden gegeven en 
staat in de nieuwe rapportmappen. 
 

Zelftest executieve functies 
Groep 5 t/m 8 heeft een zelftest ingevuld waarbij 
zij zicht krijgen op hun eigen functioneren. Alle 
ouders krijgen tijdens de oudergesprekken ook 
dezelfde zelftest mee. Wij vragen alle ouders om 
deze test óók voor uw kind in te vullen, maar dan 
hoe u als ouder uw kind zelf inschat vanuit de 
periode van thuisonderwijs. De lijst is nog niet 
volledig afgestemd op de jongste kinderen, maar 
we vragen u deze lijst zo goed mogelijk in te 
vullen. 
 

Start peutergym/ouder- & kindgym 
Vrijdag 28 januari en donderdag 3 februari is 
peutergym gestart in sporthal De Meisterkamp. 
De peuters van peuteropvang Nijntje 
(kinderopvang Juut & Co), die op vrijdag aanwezig 
zijn, krijgen hiermee om de week een 
peutergymles. De ene week een les op donderdag, 
de volgende week een les op vrijdag. Daarnaast 
hebben andere peuters ook de mogelijkheid om 
aan te sluiten met een begeleider (ouder/ 
verzorger/oppas).Op de vrijdag zit de 
peutergymgroep bijna vol. Op de donderdag zijn 
nog enkele plekken vrij. In totaal krijgen nu 
ongeveer 30 peuters een mooie peutergymles. 
Data van de peutergymlessen: 
Februari Maart April 

Vrij. 11 feb. Do. 10 mrt Vrij. 1 apr. 

Do. 17 feb. Vrij. 18 mrt Verdere data 
volgen later….. Vrij. 25 feb Do. 25 mrt 

Agenda 
  

07-10 feb. Rapport-/oudergesprekken 

Ma. 07 feb. Gymles groep 2 t/m 8 

Di. 08 feb. Bestuursvergadering 
Hallsche Schoolvereniging 

Woe. 09 feb. Gymles groep 1, 5 & 7 
Zwemles groep 2/3/4 

Do. 10 feb. Zwemles groep 6/8 

Vrij. 11 feb. 1e rapport mee naar huis 

  

Ma. 14 feb. Gymles groep 2 t/m 8 
Valentijnsdag 

Woe. 16 feb. Gymles groep 1, 6 & 8 
Zwemles groep 2/3/4 

Afsluiting Blinkthema 
‘Klimaatkwesties’ gr. 7/8 

Do. 17 feb. Zwemles groep 5/7 

  

Ma. 21 feb. Gymles groep 2 t/m 8 

Di. 22 feb. Bureau Halt in groep 7/8 

Onderzoek digitale 
geletterdheid groep 8 i.s.m. 
inspectie van onderwijs 

Woe. 23 feb. Gymles groep 1, 5 & 7 
Zwemles groep 2/3/4 

Do. 24 feb. Zwemles groep 6/8 

Vrij 25 feb. Om 12.30 uur start de voor-
jaarsvakantie 

28 feb.-4 mrt. ‘22 Voorjaarsvakantie 

Ma. 7 maart Start school om 8.25 uur 

15 apr.-18 apr. ‘22 Paasvakantie 

25 apr.-6 mei ‘22 Meivakantie 

Woe. 25 mei ‘22 Studiedag 

26-27 mei ‘22 Hemelvaart 

Ma. 6 juni ‘22 2e Pinksterdag 

Ma. 20 juni ‘22 Studiedag 
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Deze week eten wij op woe.-do.-vrij….. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oproep van de GGD voor groep 7 & 8 
Zit jouw kind nu in groep 7 of 8 van het 
basisonderwijs? Of in de eerste klas van het 
voortgezet onderwijs? Dan zijn we op zoek naar 
jou! 
De overgang naar het voortgezet onderwijs (VO) is 
een tijd waarin er veel verandert, voor ouders en 
kinderen. Dit kan best spannend zijn. Wij zijn erg 
benieuwd welke (opvoed)vragen of zorgen er bij 
ouders leven en hoe wij daar als GGD bij kunnen 
ondersteunen. Daar hebben we jouw input voor 
nodig! 
Vul jij onze vragenlijst in? Het kost je slechts 5 
minuten, meedoen is volledig anoniem en dankzij 
jouw antwoorden kunnen wij ouders beter 
helpen. 
https://surveys.enalyzer.com?pid=g8p7nnap. 
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