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2 februari  Oqido-lezen groep 6 

3 februari Onderwijskundige dag groep 1 t/m 4 

Deze leerlingen zijn de hele dag vrij 

8 februari Open Huis 9.00 - 21.00 uur 

9 februari Oqido-lezen groep 5 

11 februari Klusdag MEERplein 

15 februari Open podium 11.45-12.30 uur 

17 februari ANWB Streetwise 

23 februari Bezoek Inspectie: themaonderzoek 

20 t/m 24 februari Week van de 10-minuten gesprekken 

22 februari Kleuterkriebels 10.45- 11.45 uur 

27 februari t/m 3 maart Voorjaarsvakantie 

  

 

Nieuws vanuit het personeel 

Collega Aniek Wilmink moet voorlopig een pas op de plaats maken wat betreft haar 

werkzaamheden in de groep. De afgelopen weken hebben we de inval kunnen oplossen met 

de eigen collega's, heel fijn dat deze bereidheid er was! Vanaf volgende week zal Niek Lurvink 

in groep 5 komen op de maandag, dinsdag en vrijdag. Donderdag a.s. komt hij kennismaken 

en een dagje meedraaien in de groep. Ondertussen pakt Aniek ondersteunende taken op.  

Open Huis 

Op woensdag 8 februari vindt het Open Huis plaats. 

Deze dag staan de deuren open voor de ouders die een basisschool zoeken voor hun kind. In 

de ochtend is de school ‘in bedrijf’: je ziet de leerlingen en groepen aan het werk. Ouders 

worden rondgeleid en krijgen uitleg over het onderwijs op onze school. In de middag en avond 

is tevens de gelegenheid om de school te bezoeken en zal in de klassen e.e.a. te zien zijn, zoals 

het taalproject, het doelgericht werken, samenwerking met de Meergaarden, het MEERplein 

project, enz. 

In de aanloop naar dit Open Huis zullen we op social media allerlei berichten posten. Op deze 

manier willen we de mensen nieuwsgierig te maken. Wilt u deze berichten delen? Op die wijze 

wordt het bereik veel groter natuurlijk! 



 

Open podium 

Op 15 februari vindt het Open Podium plaats. Zang, dans, muziek.. Alleen of 

met een groep... we hopen weer op mooie optredens. Ouders van de kinderen 

die optreden, worden uitgenodigd te komen kijken! 

 

Streetwise 

Op 17 februari komt Streetwise bij ons op school. De hele ochtend is ingepland om 

verschillende verkeersvaardigheden te oefenen. Dit vindt plaats in de school, op het plein, op 

straat en in de sporthal. Hierdoor gaan de gymlessen in de ochtend voor de groepen 3 tot en 

met 6 niet door. 

Groep 1 en 2 doet het onderdeel ‘Toet toet’ in het speellokaal van school. Groep 3 en 4 doet 

het onderdeel ‘Blik en Klik’ in de sporthal. Groep 5 en 6 ‘Hallo auto’ buiten op de 

Meergaardenweg en groep 7 en 8 ‘Trapvaardig’ op het plein. Hiervoor moeten de kinderen 

hun fiets meenemen! 

HULP gezocht: Voor het onderdeel ‘Hallo auto’ wordt de weg 

afgesloten. Hiervoor hebben we een vergunning van de gemeente. 

Er moeten 2 afzethekken en borden worden opgehaald bij de 

gemeentewerf in Borculo. Welke ouder met aanhanger kan dit 

voor ons doen? SVP melden bij de groepsleerkracht of Marjan 

Wolterink. Alvast bedankt! 

 

Week van de 10-minuten gesprekken 

In de week van 20 tot en met 24 februari vinden de 10 minuten gesprekken plaats. Deze zijn 

gepland op de middagen en donderdagavond.   



De planning van de 10 minuten gesprekken organiseren we via Parro. Hierin wordt de 

beschikbaarheid aangegeven per groep. U kunt zelf de tijd plannen/reserveren die 

beschikbaar is en die u uitkomt.   

De inschrijving wordt donderdag 9 februari om 17.00 uur geopend. U krijgt bij het uitsturen 

van de inschrijvingen een push-notificatie dat er een nieuw agenda-item in Parro staat.  

Als u het agenda-item met de gespreksplanner opent, kunt u per kind uit de beschikbare 

tijdstippen kiezen.  

In de gespreksplanner gaan we uit van 1 tijdvak per kind, de ouders hebben samen één 

gesprek. Dit is uit praktisch oogpunt, maar ook om de leerkracht te beschermen. Het 

voorkomt dat je veel dubbele gesprekken voert.  

Tijdens het gesprek zal de voortgang worden besproken aan de hand van het rapportfolio. 

Hierin zijn opgenomen: het rapport, de uitkomsten van de cito toetsen van het 

leerlingvolgsysteem en eigen gekozen werk van de leerling.  

 

 

De leerlingen van groep 8 zijn uitgenodigd om mee 

te komen naar het gesprek. Hierbij staat de 

verwijzing naar het voortgezet onderwijs centraal. 

 

 

Heeft u vragen wilt u dan contact opnemen met de groepsleerkracht? 

Op vrijdag 24 februari zullen de rapportfolio mappen meegegeven worden naar huis.  

Het inspectiebezoek valt in deze gespreksweek. Hierdoor zullen enkele leerkracht ook 

gesprekken plannen voorafgaand aan deze week, om voldoende gelegenheid te hebben om 

alle gesprekken in te plannen. Dit betreffen de groepen 4 en 5. In de Parro planner zult u dus 

voor deze groepen wat extra momenten zien om uit te kiezen.  

 

Cito Leerlingvolgsysteem: Leerling in beeld 

Twee keer per jaar worden in de groepen toetsen afgenomen van het cito leerlingvolgsysteem. 

Dit zijn methode onafhankelijke toetsen. De uitslag van deze toets geeft weer wat een leerling 

over een langere periode heeft geleerd, of het deze geleerde vaardigheden kan toepassen.  

Vorig jaar zijn we in de groepen 3 tot en met 5 gestart met de nieuwe versie hiervan: cito 

Leerling in beeld. Dit jaar nemen we deze nieuwe toetsen ook af in de groepen 6 tot en met 

8. Bij deze toetsen hoort een nieuwe grafiek, deze zult u in het rapportfolio terugvinden. In de 

bijlage sturen we informatie hierover mee: 

 



- De leeswijzer van het rapport 

- Uitleg voor ouders over het doel van de toetsing 

Kleuterkriebels 

Op donderdag 22 februari kunnen we de peuters weer verwelkomen. Zij zijn uitgenodigd 

een uurtje mee te spelen in de groep. Voor de ouders staat er een kopje koffie en thee klaar. 

Het is van 10.45-11.45 uur. Opgave is niet nodig.    

 

Nieuws van Oqido 

Tijdens de nationale voorleesdagen gaan leerlingen uit groep 5 en 

6 voorlezen aan de peuters van Oqido. Samen met juf/meester gaan 

we daarnaartoe om er een gezellig leesmomentje van te maken.  

 

Valentijn op BSO de Menno.  

Heel lang geleden leefde er een heilige, Valentinus genaamd. Hij stond bekend om de goede 

daden die hij deed voor zieken, ouderen en armen. Op 14 februari wordt hij herdacht. We 

vieren dan ‘de dag van de liefde’. Op de BSO willen we ook extra aandacht aan jullie geven, 

samen een gezellig moment hebben. Alle bso-kinderen met hun ouders zijn welkom. Tussen 

17.00 - 18.00uur staan er kleine hapjes en een drankje klaar. Opgavelijst hangt in de groep. 

Hartelijke groet; Mirthe, Amber, Sara en Joke 


