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Dit is al weer het één-na-laatste Infoblad van dit schooljaar. Over 5 weken zit het schooljaar er 

op. Maar voor het zover is staan er nog enkele belangrijke zaken op het programma. In de 

agenda hierboven ziet een overzicht van enkele hiervan. 

 

Zelf wil ik graag alvast uw aandacht vragen voor twee belangrijke onderwerpen. Zo kunt u 

vanaf 16 juni zelf het tijdstip van het oudergesprek plannen met een uitnodiging die u hiervoor 

krijgt via Klasbord. Houd de app dus goed in de gaten! 

 

Daarnaast krijgt u binnenkort de gelegenheid om deel te nemen aan onze 

tevredenheidspeiling voor ouders. We willen graag weten hoe u denkt over de verschillende 

facetten van de school. Het is voor ons van groot belang dat zoveel mogelijk ouders deze 

peiling invullen; dit kan zowel digitaal als op papier. U doet toch ook mee! Meer informatie 

volgt binnenkort.  

 

Tot slot benoem ik nog graag hoe trots we zijn op de 

prestatie van groep 8 op de eindtoets. Zij hebben 

een bovengemiddeld goede score neergezet. Dat 

is niet alleen fijn voor onze leerlingen, maar ook een 

compliment aan ons team van leerkrachten en 

onderwijsondersteunend personeel: samen werken 

we dagelijks hard aan het beste onderwijs voor uw 

kind. 

 

Met vriendelijke groeten,  
Ronald Staal, directeur.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Beste ouders en verzorgers,       

Agenda   

       

            

  
  

    

    

    

        

  

  
  

  
  

24 juni: rapport gaat mee 

28 en 30 juni: 10-minuten gesprekken 

8 juli: uitgave Infoblad 12 

11 juli: wisselmoment voor alle leerlingen (12.30-13.30 uur) 

12 juli: musical groep 8 

13 juli: eindejaarsfeest 

15 juli: om 12.00 uur start de zomervakantie Voor nieuws van de 

Brugfunctionaris zie de 

bijlage bij dit Infoblad! 
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__________________________________________________________________________________________  

Uw oudergesprek plannen via Klasbord 

Nog deze week ontvangt u een uitnodiging via Klasbord om uw tijdstip voor het oudergesprek 

n.a.v de rapporten te kiezen. We gebruiken voor de planning van de oudergesprekken ditmaal 

voor het eerst onze Klasbord ouderapp. Door hiervoor Klasbord te gebruiken kunt u zelf uit een 

serie beschikbare tijden een moment kiezen dat u het beste uitkomt. Houd u dus de Klasbord 

app goed in de gaten deze week.  

Mocht u twijfelen over het gebruik van de app, aarzel dan niet om op school langs te gaan bij 

de leerkracht van uw kind; hij of zij kan u helpen om een tijdstip te kiezen! 

__________________________________________________________________________________________  

Informatie over volgend schooljaar 

Binnenkort ontvangt u een apart bericht via Klasbord met informatie over het komende 

schooljaar 2022-2023. Zo ontvangt u dan het vakantierooster (inclusief een overzicht van de 

margedagen) en een overicht van de groepsindeling van volgend jaar met daarbij de namen 

van de leerkrachten die de verschillende groepen gaan lesgeven. 

__________________________________________________________________________________________ 

Let u mee op de veiligheid van onze leerlingen? 

Bij het brengen en halen van onze leerlingen kan het rondom school soms erg druk zijn. Zeker 

in de Bentismaheerd is het dan een komen en gaan van voetgangers, fietsers, brommers en 

auto’s. We willen graag aandacht vragen voor de veiligheid van onze leerlingen! 

Wilt u meehelpen er voor te zorgen dat de 

omgeving van de school veilig en 

overzichtelijk blijft voor iedereen? Zeker als 

u met de auto komt, is het fijn als u zich 

aan twee regels houdt.  

Rijd ten eerste langzaam op het stuk voor 

de school, zodat alle medeweggebruikers 

u zien aankomen.  

En wil u graag even stoppen om uw 

kind(eren) uit de auto te laten stappen? 

Stop dan ver vóór of ná de versmalling in 

de weg bij de ingang van de school, of zet 

uw auto op de parkeerplaats bij de kerk. 

Zo blijft de verkeerssituatie overzichtelijk. 

Bedankt voor uw medewerking!   

_________________________________________________________________________________________ 

Ingekomen bericht van ouders: Bidden werkt! 

Wist u dat er al meer dan 10 jaar elke woensdagochtend op school door een aantal ouders 

wordt gebeden voor school? We geloven dat bidden werkt, en daarom doen we dit.  Ouders 

zijn van harte welkom om mee te bidden. Heb je interesse of wil je meer informatie, dan kun je 

contact opnemen met Erzsi (moeder van Mehran en Azadeh: 06-86155331, 

sprongsgewijs@live.nl) 
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__________________________________________________________________________________________  

Ingekomen bericht Spijker- en spelweek 
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__________________________________________________________________________________________  

Ingekomen bericht Kinderfestival Haren 

Een festival voor en door kinderen in de leeftijd van 3 t/m 12 jaar. 
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__________________________________________________________________________________________  

Ingekomen bericht Gemeente Groningen 

 

 


