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ALGEMEEN
Beste ouder(s)/verzorger(s),

De afgelopen weken stonden in het teken van toetsen en het bekijken van de vorderingen
van onze leerlingen. Er is weer enorm hard gewerkt, wat zijn we trots op onze leerlingen!
Maandag 7 februari zal de onderwijsinspectie een verificatiebezoek aan onze school brengen.
Zij controleren dan of het beeld dat het bestuur van onze Schuttevaer heeft daadwerkelijk
klopt. 
Wist u dat we nog steeds kleding inzamelen voor Bag2school? Waarmee we een leuk
zakcentje verdienen voor onze school. Zakken kleding kunt u bij de deur afgeven. 

Fijn weekend!

Team Schuttevaer

Het volgende mededelingenblad 
wordt verwacht op 

vrijdag 11 maart 2022.

Week 6 - KIJK! Gesprekken groep 1/2
9 februari - opening leesweken
11 februari - Warmetruiendag!
14 februari - (onderwijskundig)rapporten groep 8
Week 8 - adviesgesprekken groep 8
21 februari - rapporten groep 3 t/m 7
25 februari - Carnaval
Week 9 - voorjaarsvakantie
Week 10 - rapportbespreking groep 3 t/m 7

B e l a n g r i j k e  d a t a :

I n  d e  b i j l a g e :

VERTROUWENS-
PERSOON
Misschien hoorde u uw zoon of dochter
eerder deze week vertellen over een
bezoekje van juf Chantal in de klas. 
Juf Chantal en meester Edmond zijn
namelijk vertouwenspersoon op de
Schuttevaer en daarover kwam juf Chantal
iets vertellen. 
Op het niveau van de kinderen is besproken
voor welke zaken je bij een
vertrouwenspersoon terecht kunt en wat
deze voor je kan betekenen. Bijvoorbeeld bij
vragen/klachten over pesten, discriminatie,
een lastige thuissituatie,
grensoverschrijdend gedrag en meer. 
Uiteraard kunnen zij ook bij hun eigen
juf/meester terecht. 

LUIZENPLUIS
Na de voorjaarsvakantie zullen onze
luizenpluizers de leerlingen controleren op
luizen. Geen bericht is goed bericht!

WARMETRUIENDAG
Aanstaande 11 februari is het
"Warmetruiendag". Je raadt het al, de
kachel gaat een standje lager. Trek dus je
warmste trui aan naar school en neem ook
je muts mee voor een super leuke quiz!
Deze dag leren we allerlei dingen rondom
het klimaat, energiebesparing, de zon,
ijsberen etc. Wij hebben er zin in, hopelijk
jullie ook!

RAPPORTGESPREKKEN
In de week na de voorjaarsvakantie (week 10)
zullen de rapportgesprekken plaatsvinden.
Zoals het er nu uitziet, zal dit online
plaatsvinden via Google Meet. Op maandag
21 februari zullen de rapporten mee naar
huis gaan. Dezelfde dag kunnen ouders met
meerdere kinderen in de groepen 3 t/m 7
inschrijven via Parro Agenda. Vanaf
woensdag 23 februari kunnen alle ouders
intekenen voor een gesprek. Vanaf groep 5
zullen leerlingen zelf ook aanwezig zijn bij
het gesprek. Meer informatie volgt via de
leerkracht.

ADVIESGESPREKKEN
In de week voor de voorjaarsvakantie (week
8) zullen de adviesgesprekken van groep 8
plaatsvinden.
Op maandag 14 februari krijgen de
leerlingen van groep 8 het
onderwijskundigrapport en het gewone
rapport mee naar huis. Vanaf deze dag kunt
u ook intekenen voor het adviesgesprek via
Parro Agenda. Meer informatie volgt via de
leerkracht.

- Vestigingskrantje Kibeo
- Nieuwsbrief Bibliotheek Oosterschelde

TOESTEMMING
Wij vragen jullie de AVG (privacy)
instellingen mbt. jullie kind(eren) in Parro
te controleren. Deze mogelijkheid laten we
in de maand februari via Parro openstaan.

Waar kan je de aanpassing uitvoeren:
-Ga naar het vierde tabblad “Instellingen”
-Tik op Profiel en scroll naar het kopje
“Mijn kinderen”
-Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn,
via de stipjes achter het kind
-Parro neemt de voorkeuren over zoals de
school die in ParnasSys heeft ingesteld.
Jullie aanpassingen worden weer
automatisch geadministreerd in ParnasSys.
Mocht je na deze periode toch nog wat aan
de AVG toestemming willen wijzigen dan
kan je dit aangeven bij Annelies.

Heeft u hulp nodig? Neem dan gerust even
contact op met school.

CARNAVAL
Vrijdag 25 februari vieren we weer Carnaval
op school. Hoe dit er precies uit zal zien is nog
even een verrassing. Hierover later meer via
Parro. Zoek in ieder geval alvast je tofste
verkeedpak op!

LEESWEKEN
Op woensdag 9 februari worden de leesweken
feestelijk geopend door ons eigen leesteamlid
Branna uit groep 7/8. De komende weken
zullen er leuke activiteiten rondom lezen
plaatsvinden. 

TEVREDENHEIDSMETING
Eens in de twee jaar vragen wij u de
tevredenheidsmeter voor onze school in te
vullen. We hopen hierdoor een goed beeld te
krijgen van hoe ouders onze school ervaren.
Ook de leerlingen van groep 6 t/m 8 en wij als
team zullen deze invullen. 
Uit deze metingen zullen acties voortkomen en
zaken die we juist willen borgen. 
De meting is digitaal, we laten u via Parro weten
wanneer hij open staat. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100057648871291&rf=474114475993557
https://schuttevaer-hansweert.nl/
https://docs.google.com/document/d/1XOCCz-5lf7u7UALdQvLf9bgvnbcE35HE/edit?usp=sharing&ouid=112010179050449333832&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1Ni_SCKkCw99MKM0MDtzXxFuPG0-ARFYD/view?usp=sharing

