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het Toetertje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda    10 juni 

 20 juni 

 25 juni 

 2de pinksterdag 

 Bestuursvisitatie  

 Studiedag leerlingen vrij 

   

Portfolio 
gesprekken 

 Normaal gesproken hebben we aan het eind van het jaar geen gesprek meer met 
u als ouders/verzorgers, behalve als u erom vraagt of wij het toch wenselijk 
vinden, over het rapport. 
Op dit moment zijn alle leerlingen wel bezig om hun portfolio in te vullen. 
We vinden het nu erg jammer als ze dit niet met u als ouder/verzorger door 
kunnen spreken. Wij gaan dus voor het laatste portfolio toch gesprekken 
organiseren. Wij doen dit vooral om de kinderen de gelegenheid te geven hun 
vorderingen met u te delen. Ze trots te laten zijn op wat ze bereikt hebben. 
 
Per groep gaan we 4 momenten inplannen om u en uw kind de gelegenheid te 
geven om het portfolio samen te bespreken. We doen dit in een soort 
tafelgesprekken. Per tijd zijn er 4 a 5 leerlingen met hun ouders aanwezig in de 
klas. Uw kind en u hebben dan een half uurtje om het portfolio door te kijken en 
om er over te praten. De leerkracht is dan in de klas aanwezig om mee te 
luisteren, vragen te beantwoorden, aanvullingen te geven of om het kind op weg 
te helpen tijdens het gesprek. 
Mocht u daarna toch nog apart met de leerkracht willen spreken is het altijd 
mogelijk om nog een afspraak te maken. 
Volgende week krijgt u een uitnodiging van de leerkracht 
Voor groep 4-5-6 zijn de dagen:  
Maandag 24 juni 15.15-15.45 en 16.00-16.30 uur 
Donderdag 27 juni 15.15-15.45 en 16.00-16.30 uur 
 
Voor groep 7-8 zijn de dagen: 
Woensdag 26 juni 13.00-13.30 en13.45-14.15 
Donderdag 27 juni 15.15-15.45 en 16.00-16.30 uur 
 
De kinderen van groep 1 en 2 krijgen hun portfolio/rapport mee op donderdag 27 
juni. 
Als u hierover nog een gesprek wilt kunt u een afspraak maken met een van de 
juffen. 
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Zin in een leuke, gezellige én sportieve zaterdag? Op 15 juni 2019 wordt er door Handbalvereniging Delta 
Sport uit Zierikzee een handbalFUNdag georganiseerd. Deze dag is bedoeld voor alle kinderen van de 
basisscholen op Schouwen. Op deze dag zijn er verschillende handbalspelletjes en springkussens. Ook 
verkopen we koffie, thee, fris en broodjes voor de liefhebbers. 
 
De handbalFUNdag vindt plaats op 15 juni 2019, van 11.00 - 15.00 uur op het buitenveld bij "Het 
Sportblok" (Laco) in Zierikzee.  
 
Deelname is gratis.  
 
Iedereen die na deze dag enthousiast is over de sport handbal, is van harte welkom op de jubileumtraining 
op 20 juni van 18:00 tot 19:00 uur in Laco, Zierikzee. Voor meer informatie kunt u mailen naar: 
jubileum@hvdeltasport.nl.  
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