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Klassenouders
Ook dit schooljaar willen wij graag weer hulp vragen van klassenouders. Mocht u interesse hebben en
wel een bijdrage willen leveren als klassenouder voor de groep van uw kind, wilt u dit dan voor maandag
10 september bij de desbetreffende leerkracht aangeven? Bij meerdere aanmeldingen wordt er geloot,
u hoort op maandag 10 september of u al dan niet de klassenouder bent geworden.

Eerste ronde oudergesprekken
Op maandag 24 september en dinsdag 25 september vindt de eerste ronde oudergesprekken plaats.
Dit jaar hebben wij gekozen voor een iets andere opzet, om de oudergesprekken effectiever te maken.
Deze eerste ronde zullen daarom de omgekeerde oudergesprekken plaatsvinden. Doel hierbij is dat
we van u zo veel mogelijk over uw kind te weten komen en dat u kunt zeggen wat u graag kwijt wilt.
Om u hierbij te helpen, zullen wij een korte vragenlijst doorsturen. Deze kunt u gebruiken bij de
voor-bereiding op het gesprek. De gesprekken in januari en juni kunnen dan gericht gaan over de Cito
en de voortgang van uw kind, omdat wij dan voldoende resultaten hebben om u een duidelijk beeld te
geven. Natuurlijk kunnen ook hier andere belangrijke zaken besproken worden, en daarnaast is het ook
zeker mogelijk om tussendoor een gesprek aan te vragen als dit vanuit u of ons wenselijk is.
Voor deze eerste ronde gesprekken op maandag 24 september en dinsdag 25 september willen wij
graag weten wanneer u echt niet kunt. Wilt u dit laten weten voor maandag 17 september? U kunt
mailen naar directie@onderwijsstichtingarcade.nl .

Rapporten mee
Wij willen graag de rapporten weer op school verzamelen. Zouden jullie
eraan willen denken de rapporten weer mee te geven naar school?

Buitenschoolse Muzieklessen
In de bijlage een Flyer van het Scala Muziek Collectief betreffende buitenschoolse muzieklessen. Het Scala Muziek Collectief bestaat uit professionele
docenten waarvan een deel afkomstig is uit het voormalige centrum voor de
Kunsten (CQ) te Emmen/Coevorden.
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Oud papier:

6 oktober

Belangrijke data:
donderdag 13 september: Arcadedag, alle
leerlingen VRIJ

Bijlage:
Scala Muziek Collectief

maandag 24 september en dinsdag
25 september: eerste oudergesprekken
Infoavonden:
groep 1-2: dinsdag 4 september, 19.00 uur
groep 3-4: maandag 10 september, 19.00 uur
groep 5-6: dinsdag 18 september, 19.00 uur
groep 7-8: maandag 17 september, 19.00 uur

