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Digitaal rapport en oudergesprekken 

Vrije middag voor de groepen 1/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

do 4 februari:   Doemiddag 

ma 8 februari:   Rapport 

di 9 februari:   Kleuters ’s middags vrij  

do 11 februari:   Doemiddag 

di 16 en wo 17 februari:  Oudergesprekken 

do 18 februari:   Groepen 5 en 6 naar de Speeldoos 

vr 19 februari:   Podiumpresentaties 

ma 22 t/m vr 26 februari: Voorjaarsvakantie 

 

 

Volgende week sluiten we het thema Vertrouwen af. Inhoud: Angst 

en vertrouwen; angst overwinnen; houvast zoeken en bieden. 

Groepen 1 t/m 4:  

Alleen op pad (Marcus 6, 6-13); Over het water (Marcus 6, 45-52). 

Groepen 5 en 6:  

Kijk naar de vogels en de bloemen (Lucas 12, 22-34); Het mosterdzaadje (Lucas 17, 5-6). 

Groepen 7 en 8:  

Het komt goed (Lucas 12, 22-34); Een verhaal dat niet kan (Lucas 13, 18-19). 

 

 

 

 

 

Vanaf maandag 8 februari a.s. kunt u vanaf ongeveer 12.00 uur in uw ouderportaal 

het rapport van uw kind bekijken. Zoals u weet krijgt u geen geprinte versie meer. We 

begrepen dat er in de afgelopen jaren steeds meer kinderen het leuk vonden om het 

rapport via de tablet of laptop te bekijken en b.v. aan opa en oma te laten zien. Dat zal dus 

vanaf nu nog vaker gaan gebeuren. 

Dit rapport vormt een prima uitgangspunt voor het oudergesprek dat gaat plaatsvinden op 

dinsdag 16 of woensdag 17 februari a.s. In groep 8 zijn onlangs alle ouders op school 

geweest voor het adviesgesprek, dus zij doen nu niet mee op deze 

dagen. Wanneer u als ouder van een achtste groeper toch één van 

de leerkrachten wil spreken, kunt u rechtstreeks contact opnemen met hen en een aparte 

afspraak maken. 

Ook even een aparte toevoeging voor de ouders van de kinderen in groep 1/2-C: Collega 

Anja Termaat is op deze dinsdag en woensdag niet aanwezig, dus voor deze ouders vindt het 

gesprek plaats op maandag 15 of dinsdag 16 februari. 

Evenals voorgaande keren is het de bedoeling dat u de aanmelding op digitale wijze doet. Wilt 

u dit doen via de link: Aanmelding ouderavond. 

Doet u dat voor dinsdag 9 februari a.s., want anders kunnen we u niet meer inroosteren. 

  

 

 

Voor de zekerheid melden we ook op deze plek nog even dat de leerkrachten van de kleuterbouw volgende week 

dinsdag een studiemiddag hebben. Op dinsdag 9 februari a.s. haalt u uw kleuter dus om 12.00 uur op. 
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Vastenactie 2016 

Ter herinnering….. 

 

 

 

 

Pasen valt vroeg in 2016, dus komend weekend wordt in veel steden al het 

carnaval gevierd. Volgende week woensdag is het Aswoensdag, de eerste dag na 

het carnaval. Dat is tevens de eerste dag van de veertig dagen durende vastentijd 

die loopt tot Pasen. In deze vastentijd staan we altijd stil bij een project in één van de derdewereldlanden. Afgelopen 

jaren was dat Ethiopië, omdat we aansloten bij het driejarige project Wandelen met Water. Dit jaar hebben we 

gekozen voor een project van Kerkinactie/Kinderen in de knel:  

 

Voor maar liefst 168 miljoen kinderen is niet de schoolklas, maar arbeid de dagelijkse realiteit. Ze moeten werken op 

het land, op straat, in de huishouding, in fabrieken, in mijnen, in de prostitutie of als kindsoldaat. Wij willen 

kinderarbeid tegengaan en ieder kind de kans te geven op een goede toekomst met onderwijs.  

De textielstad Tirupur in het zuiden van India telt meer dan 10.000 kinderen in de knel. Ze 

lopen het risico om slachtoffer te worden van geweld, mensenhandel of andere vormen van 

uitbuiting. Veel kinderen moeten werken en gaan vaak niet naar school. De organisatie SAVE 

doet er alles aan om deze kinderen te vinden. Ze zoeken de kinderen op in de fabrieken en op 

straat. Samen met de gezinnen werken de gepassioneerde medewerkers van SAVE aan 

onderwijs voor alle kinderen. SAVE heeft bovendien belangrijke toegang tot overheidsinstanties, 

de textielindustrie en de kledingmerken, waardoor de organisatie op verschillende niveaus kan 

strijden tegen kinderarbeid. Met onze steun dragen we bij aan deze activiteiten: 

 

- Een jaar onderwijs bij SAVE kost 120 euro per kind. 

- Tijdelijke opvang kost 650 euro per kind. 

- Beleidsbeïnvloeding om kinderarbeid tegen te gaan kost 4.000 euro per jaar. 

 

De Paaskerk ondersteunt dit project al sinds vorig jaar. Wij sluiten er nu als school bij aan. 

SAVE is één van de projectpartners van Kerk in Actie binnen het themajaar Kinderen in de knel. Lees meer op 

www.kerkinactie.nl/save.  

 

Wij kiezen ervoor om op school de actie pas na de voorjaarsvakantie te laten starten. Dan hebben we nog bijna 4 

weken tot de paasviering. Evenals in het verleden bij de Vastenaktie-projecten krijgen de kinderen een spaardoosje 

mee naar huis. Deze maand gaat een echtpaar namens Kerkinactie naar India om een aantal projecten te bezoeken, 

waaronder het project in Tirupur. Wij hebben hen bereid gevonden om op onze school in maart aan de kinderen een 

presentatie te geven over ons project. 

 

 

 
 
Ik hoop dat u het niet erg vindt wanneer ik af en toe help herinneren aan een aantal zaken die we als school een 

warm hart toedragen. Omdat we ditmaal nog ruimte hebben, maak ik daar ook nu gebruik van. 

 

Zo brengen we graag nog een keer de webshop van groep 8 onder de aandacht: 

http://www.amalia-astro.nl/school/schoolwebshop/ 

 

Hebt u al gekeken op de website van Team Pascal? teampascal.nl 

  

 

Met vriendelijke groet en  

alvast een heel mooi weekend toegewenst,    

Jacques van der Vlies  

 

 

http://www.kerkinactie.nl/save
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