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Algemeen 
 
Rapport 
Vandaag krijgen de leerlingen van de groepen 
2 tot en met 7 hun rapport mee naar huis. Voor 
de leerlingen van groep 2 geldt dat ze een 
aangepast rapport mee krijgen. Bij het rapport 
zit een begeleidend schrijven. 
 
De leerlingen van de groepen 3 tot en met 7 
krijgen voor het eerst een nieuw rapport mee 
naar huis. Dit rapport is gekoppeld aan ons 
administratieprogramma. Het nieuwe rapport 
bestaat net als het oude rapport uit twee 
delen. Op het linker blad ziet u de cijfers of 
scores voor de verschillende schoolvakken. In 
groep 3 zijn alle vakgebieden beoordeeld met 
een letter: onvoldoende, matig, matig/ 
voldoende, voldoende, voldoende/goed of 
goed. Vanaf groep 4 treft u naast letters ook 
cijfers aan.  Op de rechterhelft treft u de 
waardering voor gedrag en werkhouding aan. 
Hoe verder naar rechts, hoe hoger uw kind 
scoort op het betreffende onderdeel. Is het 
vierde rondje gekleurd, dan betekent dat dat 
uw kind iets heel goed kan. Het derde rondje is 
ook al heel goed. Als het eerste of tweede 
rondje is gekleurd, is het een (belangrijk) 
aandachtspunt.  
 
We hopen vanaf het volgende rapport ook de 
scores op de volgsysteemtoetsen van Cito mee 
te geven. Deze ronde kan dat niet, omdat de 

toetsen op dit moment worden afgenomen. 
Door het thuisonderwijs moesten we de 
afname uitstellen.  
 
Het rapport is een belangrijk document. Twee 
keer per jaar geven we u via het rapport inzicht 
in de resultaten van uw zoon of dochter. Voor 
de leerlingen is het best spannend: hoe heb ik 
de afgelopen periode gescoord? Wat zijn mijn 
sterke en zwakke punten? Tegelijk zegt een 
rapport ook niet alles. Niet alles is uit te 
drukken in een cijfer of score. We gaan daarom 
ook graag met u in gesprek. We hebben u daar 
inmiddels over geïnformeerd. Hieronder leest 
u daar meer over. 
 
Tienminutengesprekken 
Aanstaande maandagmiddag, dinsdagmiddag 
en dinsdagavond organiseren we de 10-
minutengesprekken. Zoals aangekondigd doen 
we dat dit keer digitaal. U heeft zich hiervoor in 
kunnen schrijven via Parro. U kunt het tijdstip 
daarin ook terugvinden.  
 
We maken voor de gesprekken gebruik van het 
programma ZOOM. Op de websitepagina waar 
u ook de instructiefilmpjes voor het thuis-
onderwijs konden vinden, treft u de link aan. U 
kunt deze link ook gebruiken om het 
programma te downloaden. Nadat het 
programma is geïnstalleerd kunt u verbinding 
maken met de leerkracht. U komt dan in de 
wacht te staan. De leerkracht geeft u 
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vervolgens toegang. Het kan zijn dat u even in 
de wacht staat, omdat een gesprek iets 
uitloopt. Uiteraard doen we ons best om ons 
aan het rooster te houden. Lukt het niet? Bel 
dan even met school: 0318-461550, we helpen 
u graag verder.  
 
Herhaalde oproep 
We hebben nog wat gaten in ons 
pleinwachtrooster. Op de dinsdagen zouden 
we nog meer ouders kunnen gebruiken die 
pleinwacht willen lopen tijdens de 
middagpauze.  We hopen dat u bereid bent om 
een bijdrage te leveren. U kunt zich opgeven bij 
mw. Ineke Morren (imorren@smdbwekerom.nl). 
Alvast heel veel dank! 
 
Blokfluitles 
Woensdag 17 maart start juf Van Omme weer 
met de blokfluitlessen. Van harte welkom!  
 
Sportbieb 
De sportieb is vanaf vandaag weer open! De 
leerlingen kunnen iedere dinsdag van 15.30 tot 
16.30 uur terecht op het sportveldje achter de 
school. Daarnaast is de bieb iedere 1e 
donderdag en elke 2e vrijdag van de maand 
geopend op het genoemde tijdstip. 
Aanbevolen!  
 

Leerlingen 
 
Geboren 
We ontvingen drie geboorteberichten. Op 19 
februari is Jaylinn Beumer geboren. Jaylinn is 
het zusje van Jesse (groep 1/2C) en Vajén 
(groep 4).  
 
Finn van den Brink (groep 3) en Siem kregen 
ook een zusje: Loa. Loa is geboren op 26 
februari.  
 
Het derde geboortebericht kwam van fam. 
Beek. Op 3 maart is Jenthe geboren. Jente is 
het zusje van Lars (groep 1/2b) en Niels (groep 
8). We feliciteren deze gezinnen van harte en 

wensen hen Gods zegen toe bij de opvoeding 
van hun kinderen!  
 
Welkom 
Na de voorjaarsvakantie zijn er weer drie 
nieuwe leerlingen ingestroomd in groep 0. We 
heten Maurits Bouwheer, Marlinde van de 
Craats en Niek Wernsen van harte welkom bij 
ons op school.  
 

Personeel 
 
Juf Alderliesten 
Juf Alderliesten heeft al geruime tijd last van 
haar heup. Onderzoeken wezen uit dat deze 
vervangen moest worden. Door het 
coronavirus werd reguliere zorg uitgesteld. 
Gelukkig kreeg de juf bericht dat ze nu toch snel 
geholpen kan worden. Als alles volgens 
planning verloopt, wordt de juf aanstaande 
maandag geopereerd. Juf Klok hoopt een 
belangrijk deel van de vervanging voor haar 
rekening te nemen. Daarnaast zal juf De Niet 
op maandag en woensdag lesgeven aan groep 
5. Juf Alderliesten moet ongeveer zes weken 
rust houden. We zijn blij dat we met deze twee 
bekende gezichten in de school de vervanging 
kunnen vormgeven. We wensen juf 
Alderliesten sterkte toe en we hopen en bidden 
dat de operatie mag slagen!   

 
Agenda 
Voor alle data geldt: Deo Volente. 
 
5 maart Start sportbieb 
 
8 maart 10-minutengesprekken 
 
8 maart Verjaardag 
 mw. Van Beek 
 
9 maart  10-minutengesprekken 
 
10 maart Biddag 
 
17 maart Blokfluitlessen 
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19 maart Nieuwsbrief 14 
 
Hartelijke groet namens het team, 
G.J. Brussaard 


