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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------In de week na de voorjaarsvakantie
zullen de voortgangsgesprekken
plaatsvinden. Leerkrachten zullen

samen met u in gesprek gaan om te
kijken wat er goed gaat in de
ontwikkeling van uw kind en waar nog
ontwikkelpunten zijn. Vanaf groep 5
mogen ook de kinderen bij het gesprek
aanwezig zijn.
In het gesprek kijken we samen op
welke manier zowel ouders als school
een bijdrage kunnen leveren aan een
goede ontwikkeling van uw kind. Wat is
het doel waar we aan gaan werken
voor de komende periode? Welke hulp
kunnen we uw kind daarbij bieden?
Wat doet uw kind zelf om het doel te
bereiken, wat doet de leerkracht en
wat doen de ouders?

Op deze manier dragen we samen de
verantwoordelijkheid voor het beste
van uw kind.

‘Geef een boek cadeau’ bestaat vijf
jaar. Ooit begonnen als een initiatief
van boekhandels maar inmiddels
steunen vele landelijke organisatie dit
project. Alle met maar één doel:
zorgen dat alle kinderen thuis kunnen
opgroeien tussen de mooiste boeken
die er in
Nederland zijn
uitgegeven. Om
dit mogelijk te
maken werken
boekhandels en
partners samen
om in het
voorjaar een
mooi boek
beschikbaar te
stellen voor een
klein bedrag.
Vanwege het
vijfjarig bestaan komen ze dit jaar met
een heel bijzonder boek: het beroemde
dagboek van Anne Frank, Het
Achterhuis.
Het Achterhuis is vanaf vandaag,
vrijdag 11 februari, voor € 2,99 te
koop in alle boekhandels.

Bij de wijkagent, Jens Stoetman, kunt
u terecht voor vragen, klachten en of
ideeën omtrent uw leefomgeving. Hij
houdt spreekuur van 13.30 tot 14.30
uur in het Buurt Informatie Centrum
(BIC) aan de Lekstraat 2. U kunt de
wijkagent bereiken door een mail te
sturen naar: Jens.Stoetman@politie.nl.

OUDERPEILING SCHOOLTIJDEN
Vandaag ontvangt u in het
ouderportaal een link naar een
ouderpeiling omtrent de schooltijden.
We verzoeken u de enquête middels
deze link uiterlijk 18 februari in te
vullen, zodat de MR een duidelijk beeld
krijgt over de mening van u als ouders.
Meer inhoudelijke informatie over
schooltijden en informatie over
bijvoorbeeld het waarom van deze
enquête, ziet u in de enquête zelf.
We hopen dat alle ouders de enquête
invullen, zodat het beeld dat we
krijgen, zo duidelijk en goed mogelijk
is. De enquête is niet voor ouders van
groep 8.

Iedere dinsdagmiddag van 13.30 uur
tot 14.30 uur houdt een
maatschappelijk werker van het
buurtteam Vaart Welzijn spreekuur in
het Buurt Informatie Centrum aan de
Lekstraat 2.

We hebben
bericht
ontvangen van
onze schoolfruitleverancier over
de levering voor
volgende week.
De kinderen krijgen dan:
 Woensdag: peer, 1 per leerling
 Donderdag: wortels, 1 zak per
12 leerlingen
 Vrijdag: appel, 1 per leerling

Een vraag over onderwijs?
Bel 0800-5010, tussen 10.00 en
15.00 uur (gratis) op schooldagen of
mail uw vraag naar
vraag@oudersonderwijs.nl.

14 februari: * Valentijnsdag

19 t/m 27 febr: * Voorjaarsvakantie
3 maart:
* groep 7/8 workshops
Kunstschooldag
4 maart:
* Brulboei 13
11 maart: * Rapport mee

Buurt en Belangen Vereniging Pittelo
organiseert voor Valentijnsdag een
kleurwedstrijd voor alle kinderen van
de basisschool. Er zijn diverse prijzen
te winnen. De kleurplaat staat op de
achterzijde van de Brulboei maar is ook
op te halen bij de Poiesz aan de
Maasstraat en bij de Maasstee.
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Geers bandenservice
Voor banden, uitlaten, accu’s en
periodieke onderhoudsbeurten

Verbonden met de buurt!

De zaak waar klant nog koning is

Voor al uw boeken, wenskaarten,
tijdschriften en cadeauartikelen.
_______________________________
____________________

Bosstraat 58
9401 PV Assen
Tel (0592) 310174

Bruna, Nobellaan 243, tel. (0592) 356 594
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