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Voortgangsgesprekken 4 t/m 11 maart

Vanaf morgen hangen bij de klassendeuren weer de inschrijflijsten. U kunt op deze 

lijsten aangeven wanneer u een gesprek wilt inplannen met de leerkracht.

Het is de bedoeling dat u echt een van deze zes dagen een gesprek met de leerkracht 

inplant om over uw kind van gedachten te wisselen. Ook de resultaten van de cito 

toetsen wordt dan met u besproken. De kinderen hebben in de week van de 

gesprekken elke dag tot 12.30 uur les.

Agenda:

Studiedag vrijdag 14 februari

Voorjaarsvakantie: 15 t/m 23 februari

Studiedag maandag 24 februari

.

Aanmelding Nieuwe leerlingen

Aanmelden van nieuwe leerlingen Uit ervaring weten we dat het aanmelden van 

broertjes en zusjes op school weleens wordt vergeten. Vandaar deze oproep. Heeft u al 

uw kinderen al aangemeld op school? En heeft u een bevestiging ontvangen? Dan is 

alles in orde. Zo niet, wilt u dan alsnog uw kinderen aanmelden ? Op de huidige locatie 

kunnen die kinderen die in 2021 4 jaar worden nog op school komen.

OR Nieuws

Financiële verantwoording schooljaar 2018/2019

Alle inkomsten en uitgaven, gerelateerd aan de Ouderraad en festiviteiten, worden per 

schooljaar nauwkeurig bijgehouden. Zodra de balans opgemaakt is, wordt deze ter 

inspectie voorgelegd aan de kascommissie. Die controle is recent uitgevoerd en de 

commissie heeft bevestigd dat er geen onrechtmatigheden geconstateerd zijn. 

Aangezien het uitgaven betreffen die voor het grootste deel gerelateerd zijn aan uw 

ouderbijdrage, willen we u de mogelijkheid tot inzage ervan bieden. Mocht u hier 

interesse in hebben dan kunt u dat kenbaar maken door een email te sturen aan 

onderstaand adres. Op basis daarvan zal ik een moment afspreken om inzicht in de 

financiële gegevens van schooljaar 2018/2019 te geven.

Met vriendelijke groet,

Toon van Geet

Penningmeester

tvangeet@hotmail.com
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Herinnering inschrijving schoolvoetbal

Inschrijven voor het schoolvoetbaltoernooi kan nog t/m vrijdag 14 februari.

Voor groep 5 t/m 8 is het toernooi op woensdag 25 maart.

Voor groep 3 en 4 is het toernooi op woensdag 1 april.

Om mee te kunnen doen is inschrijving via de website van FC Weesp vereist: 

www.fcweesp.nl/schoolvoetbal

De teamindeling (door de scholen) en het speelschema worden enkele weken voor het 

toernooi bekend gemaakt.

Let op: teams kunnen alleen meedoen als er ook een coach en een vrijwilliger per 

team is, dus ouders/verzorgers, geef je aub op als vrijwilliger via het inschrijfformulier!

Alvast veel voetbal plezier gewenst!

Organisatie schoolvoetbal FC Weesp

Met vriendelijke groet,

Mieke Lorier, Vakleerkracht bewegingsonderwijs

Onze jarigen van februari: 

Elif, Anna, Nithulan, Juule, Fien, Julius

Welkom op school: 

Lieke

Ouderraad organiseert.......

Workshop media wijsheid op 16 maart
Help, mijn kind zit de hele tijd op zijn smartphone! Zal ik controleren wat mijn 

kind online doet? Hoe gaan we om met privacy? Hoe begrens ik mobiel gebruik? En 

hoe blijf ik in gesprek met mijn kind over media? Om u te inspireren en te informeren 

over mediaopvoeding thuis, organiseert de Jozefschool een workshop voor ouders op 

maandagavond 16 maart. Mediacoach Nickie Vialle (GGD Gooi en Vechtstreek) geeft 

handvatten en tips om uw kind te leren omgaan met de moderne media van deze tijd. 

Ook gaan ouders met elkaar in gesprek wat wel en wat niet werkt. Daarnaast is er 

ruimte voor alle vragen over mediawijsheid. De workshop begint 16 maart om 19.30 en 

duurt ongeveer 2 uur. Ouders van leerlingen uit alle groepen zijn welkom. Neem AUB 

uw smartphone mee! Graag even vooraf aanmelden bij juffrouw 

Susan Donders s.donders@askoscholen.nl

http://www.fcweesp.nl/schoolvoetbal
mailto:s.donders@askoscholen.nl

