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Datum Activiteit 
Do 3 febr. Groep 7/8 voorlichting 

Bureau Halt! “Invloed van 
de groep”  

Ma 14 – do 17 
febr. 

Adviesgesprekken groep 8 

Vr 18 febr. Studiedag. Alle leerlingen 
vrij. 

Ma 21- vr 25 
febr. 

Voorjaarsvakantie 

 
Geachte ouders, verzorgers, 
 
De laatste hele week van januari zit erop. De 
tijd vliegt voorbij. Nog 3 weken vanaf 
aankomende maandag en dan is het alweer 
voorjaarsvakantie. Op school wordt er hard 
gewerkt met de CITO-toetsen. Vanwege de 
optimale concentratie is het zo rustig dat je 
letterlijk een speld kunt horen vallen. 
Volgende week gaan we natuurlijk nog verder 
met de CITO’s. 
 
Ik wens u een fijn weekend. 
 
Namens het team.  
Met vriendelijke groet, 
Leendert Kroes 
Directeur 
 
Gezondheidsonderzoeken vanuit de 
Jeugdgezondheidszorg GGD IJsselland: 
De Jeugdgezondheidszorg van GGD IJsselland 
is er voor jou! We begeleiden ouders waar 
nodig graag bij het opgroeien en opvoeden 
van hun kind. Je bent dan ook altijd welkom 
om je vraag aan ons te stellen. Heb je vragen 
over de gezondheid, ontwikkeling of 
opvoeding van je kind? Of spelen er zaken op 
school die je met ons wilt bespreken? Neem 
dan contact met ons op. Dit kan telefonisch 
via 088 - 443 07 02 (bereikbaar op werkdagen 
van 8:00 tot 17.00 uur) of via onze website 
www.ggdijsselland.nl/contactjeugdgezondhei
dszorg.   
  
 

Gezondheidsonderzoeken: 
Normaal gesproken komen wij altijd op school 
om bij de kinderen van ongeveer 5 jaar de 
ogen- en orentest te doen en de lengte- en 
gewichtsmeting uit te voeren. Bij de kinderen 
van ongeveer 10 meten we de lengte en het 
gewicht. Door de coronacrisis hebben we dit 
het afgelopen schooljaar niet kunnen doen en 
helaas is dit ook de komende periode niet 
mogelijk.   
  
De rest van het schooljaar 2021-2022 gaan we 
daarom op een andere manier werken:   
  
Gezondheidsonderzoek 5 jaar: 
Is je kind ongeveer 5 jaar oud? Dan ontvang je 
van ons een uitnodiging. Je kan dan zelf via 
Mijn Kinddossier (www.mijnkinddossier.nl) 
een afspraak inplannen voor de ogen- en 
orentest en een lengte- en gewichtsmeting. 
Het onderzoek wordt gedaan door de 
doktersassistente op het consultatiebureau. Je 
ontvangt ook een vragenlijst. Deze kun je thuis 
invullen voor de afspraak. De dokters-
assistente kijkt dan samen met jou of er nog 
een afspraak wordt gepland bij de jeugdarts of 
jeugdverpleegkundige.   
  
Gezondheidsonderzoek 10,5 jaar:  
Is je kind ongeveer 10,5 jaar oud? Dan 
ontvang je van ons een digitale vragenlijst via 
Mijn Kinddossier. In deze vragenlijst stellen we 
algemene vragen over je kind en informeren 
we of jijzelf nog vragen hebt. Daarnaast 
vragen we of je zelf de lengte en het gewicht 
van je kind wil meten. De doktersassistente 
bekijkt de ingevulde vragenlijst en nodigt je 
eventueel uit voor een gesprek bij de 
jeugdarts of jeugdverpleegkundige.   
  
Heb je tussendoor een 
vraag? Neem dan contact 
met ons op of kijk op onze 
website voor informatie 
over opgroeien en 
opvoeden.  
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Nationbale voorleesdagen: 
Deze week zijn het de nationale 
voorleesdagen. In het kader daarvan heeft de 
bibliotheek samen met de COOP een leuke 
actie. Haal zaterdag 29-01 a.s. tussen 09.00u-
11.00u samen met je kind (tussen de 3 en 7 
jaar) boodschappen bij de COOP en je krijgt 
een boek en broodje. 
 
https://www.bibliotheekkopvanoverijssel.nl/n
ieuws/933-haal-je-eigen-voorleesontbijt 
 
Leerlingenraad: 
Juf Judith is sinds dit jaar onze 
Daltoncoördinator en doet ook de opleiding 
daarvoor. Daarom heeft zij de leerlingenraad 
opgepakt en de 1e vergadering samen met hen 
gehad. De kinderen hebben wel bepaalde 
wensen en 1 daarvan is 1 soep of tosti-dag per 
maand. Tosti’s zijn momenteel vanwege 
corona nog niet mogelijk. Maar een SOEP-
DAG kunnen we prima in voeren.  
 
*Dat wil zeggen: de kinderen nemen een zakje 
Cup-a-soup of een staafje bouillon poeder 
mee en wij zorgen voor heet water. 
*Uiteraard lukt dat niet voor alle groepen 
tegelijk op 1 dag. Daarom hebben wij bedacht 
dat dat in de laatste week van de maand wel 
een leuke afsluiting is. 
 
->Voor januari/februari wordt dat: 
Maandag 31 januari: groep 1/2/3 
Dinsdag 1 februari: groep 4/5/6 
Woensdag 2 februari: groep 7/8 
 
Adviesgesprekken groep 8: 
Van maandag 14 t/m donderdag 17 februari 
zullen de definitieve adviesgesprekken 
plaatsvinden voor groep 8. Tijdens dit gesprek 
krijgen jullie ook het aanmeldformulier mee. 
Deze moeten vóór 1 maart zijn ingeleverd.  
Vanaf dinsdag 1 februari kunt u zich op Social 
Schools inschrijven voor het adviesgesprek. 

Het adviesgesprek mag fysiek plaatsvinden op 
school. 
 
Portfolio/rapport: 
Op vrijdag 4 maart krijgen de kinderen hun 
portfolio mee naar huis. Voor groep 8 zijn dat 
nog de oude rapporten. Vanaf deze dag kunt u 
zich via Social Schools ook weer inschrijven 
voor de portfoliogesprekken. Deze vinden 
plaats van 7 t/m 18 maart. Vooralsnog is het 
beleid dat de gesprekken via de 
videoverbinding moeten plaatsvinden, maar 
we houden er ook rekening mee dat het toch 
op school kan plaatsvinden gezien alle 
landelijke ontwikkelingen. 
 
Wij willen nogmaals benadrukken dat het 
portfoliogesprek 
altijd samen is 
met het kind. 
We bespreken 
samen wat goed 
gaat, maar ook 
waar de 
leerpunten 
liggen en hoe we dit samen gaan oppakken. 
 
Jarigen: 
Vrijdag 4 februari wordt Mik uit groep 4 
alweer 8 jaar. Alvast van harte gefeliciteerd en 
een fijne dag Mik! 
 

 


