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Het  rappor t  en  oudergesprekken  

Binnenkort is het weer tijd om een kijkje in de klas te nemen. Dat is in de week van maandag 13 tot 

vrijdag 17 februari. Dit doen we dit keer niet aan het begin van de dag, maar juist aan het einde. En 

daarom noemen we het dit keer niet: de sterk van startweek, maar de ‘sterk slot’ week.  

Tijdens deze sterk slot momenten kun je een deel van de les bijwonen in de klas en dit keer ook het 

werk van de kinderen bekijken. Iedere groep kiest in de week zelf momenten, en de leerkracht zet 

dit binnenkort ook open in Parro. Van harte welkom!   

De sterk van startmomenten in groep 1/2A en 1/2B blijven gewoon wekelijks op maandag  

en donderdag.  

Beste ouders, 

Langzaam wordt het ‘s ochtends wat eerder licht en ‘s avonds wat later donker. De echt donkere 

dagen liggen achter ons! We gaan een mooie periode tegemoet: de rapporten komen eraan maar 

nog veel belangrijker: de gesprekken daarover!  

We hopen jullie dan allemaal te zien, want alleen met een 

goede samenwerking tussen ouders en school creëren we 

voor ieder kind een veilige ruimte om te kunnen groeien 

en ontwikkelen.  

In deze nieuwsbrief lees je meer over: 

• Het rapport en de oudergesprekken 

• Sterk van start groep 3 t/m 8   

• De Vreedzame School  

Veel leesplezier!  Hartelijke groet, Sanne  

Over een kleine drie weken, op vrijdag 17 februari, krijgen alle  

kinderen van groep 2 t/m 8 hun rapport mee naar huis.  

Daarna volgen er oudergesprekken,  zodat je met de leerkracht over 

de voortgang en ontwikkeling van je kind kunt praten.  

Deze gesprekken worden gehouden in de week van 20-24 februari 

oudergesprekken.  Vanaf maandag 13 februari kun je je inschrijven voor dit gesprek via Parro.  

Sterk van  s tar t  g roep 3  t/m  8  
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Ganzenwei 10  - 4205 XD  Gorinchem   

Telefoon: 0184-624253 

E-mail: directie.annefrank@stichtingovo.nl 

www.annefrankschool-

gorinchem.nl 

Agenda voor  de  komende per iode  

Do 9 februari:   Studiedag, alle kinderen vrij 

Ma 13 -  vr 17 feb:    Sterk slot week groep 3 t/m 8 

Vr 17 februari:   Rapport groep 2 t/m 8 mee naar huis 

Ma 20– vr 24 feb:   Oudergesprekken groep 2 t/m 8 

We zijn bezig met blok 4 ‘We hebben hart voor elkaar’. 

De kinderen hebben het besef dat iedereen gevoelens heeft en kunnen deze  

gevoelens herkennen en benoemen. De kleuters hebben zich met name gericht  

op de gevoelens: blij, verdrietig en bang.  

 

 

 

 

 

De kinderen hebben een gevoelsschrift waarin ze iedere dag hun gevoelens kunnen opschrijven. 

Daarnaast kunnen de kinderen aangeven hoe ze zich voelen door hun knijper te hangen bij een 

gevoelsgezichtje. Dit is fijn! Want zo weten we hoe iedereen zicht voelt in de klas en kunnen we 

erover praten.  

Deze week hebben de kinderen geleerd hoe ze om moeten gaan met boosheid. De kinderen 

hebben nagedacht over wat hun boos maakt en hoe ze zich dan gedragen. Als je boos bent is 

eerst afkoelen heel belangrijk is, anders kan je namelijk niet nadenken over een oplossing.  

 

https://www.annefrankschool-gorinchem.nl/
https://www.annefrankschool-gorinchem.nl/
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Ingezonden: rommelmarkt   


