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Wist u dat...?
… de kinderen van de Monchyschool vanaf maandag 8 februari
weer alle vakken krijgen? De
afgelopen weken kregen ze een
maatwerk-programma in taal, lezen
en rekenen. Dat is nu afgesloten.
De kinderen volgen nu weer hun
‘oude’ lesrooster, zoals dat voor de
kerstvakantie was.

… de komende week de rapportgesprekken zijn? Vanwege het
corona-virus moeten we ze anders
organiseren. Op dinsdag 9 februari
krijgt uw kind het rapport mee naar
huis. Later in die week heeft u een
afspraak met de juf voor een telefonisch gesprek, of via whatsapp of
online. Belangrijk moment in het jaar!

... alle kinderen op vrijdag 12 februari verkleed naar school mogen komen? We vieren dan carnaval. We vragen om confetti, zwaarden en pistooltjes thuis te laten.
We verheugen ons op een vrolijke
ochtend met al die verklede kinderen! Om 12.00 uur zijn de kinderen
uit en kan de vakantie beginnen!

Verjaardagen
7 februari: Djalayah
9 februari: E.J.
13 februari: Sena
16 februari: Asiya
24 februari: Amin
4 maart: Najla

(En op 1 januari was Deshea jarig!)

Belangrijke data
Vanaf 8 februari: nieuwe maatregelen
9-10-11 februari: rapportgesprekken
(telefonisch of online)
12 februari: alle kinderen zijn om 12.00 uur uit
13-19 februari: voorjaarsvakantie
26 februari: alle kinderen vrij - studiedag voor het team

De Cito-toetsen
In januari en in juni maken de kinderen Cito-toetsen. De resultaten van
uw kind ziet u op het rapport. De juf zal in het rapportgesprek vertellen hoe
het met uw kind op school gaat. Natuurlijk kunt u vragen stellen over (de
ontwikkeling van) uw kind; dat vinden we juist fijn.
De juffen bestuderen alle toetsen van hun klas, zodat ze weten welke stof
de kinderen goed snappen en welke stof nog moeilijk is. Zo kunnen ze de
lessen voor de komende periode goed voorbereiden, en helpen ze de
kinderen de nieuwe doelen te halen.
Ook kijken we als team naar alle resultaten. Wat gaat heel goed en wat
minder? Op de studiedag van 26 februari analyseren we de gegevens en
maken we afspraken hoe we het onderwijs verder kunnen verbeteren.
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