Nieuwsbrief januari/februari 2020
Beste ouders van Aan Boord,
De kerstvakantie ligt alweer een paar weken achter ons. Momenteel zijn we ‘druk’ met het in kaart
brengen van de ontwikkelingsgegevens via de cito toetsen en het rapport. Mooi om te zien hoe de
leerlingen vertellen waar ze staan, wat ze nog willen leren en op welke manier ze dit willen doen. Op
vrijdag 7 februari aanstaande komt het rapport mee naar huis. Direct daarna volgen de
tussengesprekken op maandag 10, dinsdag 11 en woensdag 12 februari. Voor het uitdoen van de
planning is het fijn dat u in het bezit bent van een PARRO account. Hiermee kan ik de planning
eenvoudig delen en is het voor de gehele school in één keer klaar. Heeft u vragen over het gebruik
van de PARRO app? Spreek gerust één van de groepsleerkrachten aan.
Tijdens de studiemiddag van 8 januari jongstleden hebben we als team voorbereidingen getroffen
voor de voorstelling die we met de gehele school gaan uitvoeren op donderdag 2 april om 19.00 uur
in de Meerpaal. Reserveert u deze data alvast in uw agenda ? Het komende voorjaarsproject en de
lessen kunstzinnige oriëntatie staan de komende tijd in het teken van deze voorstelling waarvan de
naam op dit moment nog niet bekend is.
De stakingsdagen van 30 en 31 januari komen eraan. U heeft hierover bericht ontvangen. In het
belang van uw kinderen bieden we die dagen zoveel mogelijk het reguliere programma aan.
Als school krijgen we op maandag 3 februari aanstaande bezoek uit Friesland. Net als wij
implementeren zij het Leren Zichtbaar Maken. In dezelfde week is er een extra MR vergadering
rondom de begroting van dit kalenderjaar. Ook de ouderbijdrage en de ouderavond van 10 maart
aanstaande zijn onderwerp van gesprek op dat moment. Zo spoedig mogelijk na de vergadering
bericht ik u over bovenstaande punten.
Op vrijdag 14 februari aanstaande, net voor de voorjaarsvakantie is er ander optreden binnen de
school. Aan Boord GOT TALENT. Na een succesvolle eerste editie komt er een vervolg. Sommige
leerlingen zijn al aan het oefenen heb ik gehoord. Fijn dit enthousiasme. Diny (de moeder van Ole en
Caro) en juf Marianne zijn de organisatoren van dit feestje. Op vrijdag 14 februari is ook het laatste
kijkmoment van dit jaar. Kijken in de groepen kan dan op twee momenten met maximaal 3 ouders in
de groep erbij. Bij de groepen hangt een intekenlijst.
Vakantie vieren we van 17 februari tot 21 februari aanstaande. Daarna verschijnt de volgende
nieuwsbrief.
Een vriendelijke groet, Ada Tiemes, directeur PCB Aan Boord

