Ouderinfo 1maart 2021
Belangrijke data:
22 – 26 februari
Voorjaarsvakantie
01 maart
Adviesgesprekken groep 8
02 maart
Adviesgesprekken groep 8
08 maart
Start Cito M afname
11/12 maart
Screening GGD gr. 2 en gr. 7
15 maart
Week van de Lentekriebels
25 maart
Studiedag: Alle kinderen
05 april
Start oudergesprekken
---------------------------------------------------------------------------------------------Beste ouders/verzorgers,

Peuterjuf Marjolein
Zoals u weet is de Mini Piramide in januari ’21 overgenomen door Hero kindercentra.
Juf Marjolein heeft besloten haar carrière voort te zetten in het onderwijs. Zij werkte
deze week voor het laatst bij de peuters van de Mini Piramide en zal per 1 maart ’21 op
een basisschool gaan werken in groep 1.
Yvette werkte al een tijdje samen met juf Marjolein op de Mini Piramide en is daardoor
een bekend gezicht geworden voor de kinderen. Ook Anne blijft voorlopig nog op de
groep werken. Na de voorjaarsvakantie zal er een andere pedagogisch medewerker
ingewerkt worden op de groep. Zij zal zich persoonlijk aan u voorstellen bij het hek.
Wij vinden het heel jammer dat juf Marjolein ons gaat verlaten, maar wensen haar heel
veel succes met deze nieuwe uitdaging in het onderwijs!
Nieuw telefoonnummer peuterspeelzaal de Mini Piramide
Peuterspeelzaal de Mini Piramide is vanaf deze week telefonisch te bereiken via nummer:
06-82775443
Citotoetsen
Een week na de Voorjaarsvakantie gaan we de Cito M afnemen. De kinderen zijn dan drie
weken op school geweest. Zoals u inmiddels weet telt deze Cito toets niet mee voor de
advisering. We willen door het afnemen van de Citotoets wel zicht krijgen op de
ontwikkeling van de kinderen. Zo weten we goed waar nog aan gewerkt moet worden de
komende maanden en kunnen we de kinderen goed begeleiden. We zullen u hierover ook
informeren.
Oudergesprekken
Na de citotoetsen in maart ’21 vinden dit keer de oudergesprekken plaats in de vorm van
voortgangsgesprekken vanaf 5 april ‘21.
U ontvangt geen rapport over uw kind. Er zijn te weinig gegevens beschikbaar om juiste
cijfers te kunnen geven én de kinderen hebben de afgelopen weken online onderwijs
gehad in plaats van les op school.
Natuurlijk heeft de leerkracht wel een goede indruk van de ontwikkeling van uw kind.
Vriendelijke groet,
Team OBS de Piramide

