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Agenda 
do 23 en vr 24 februari : studiedagen, alle leerlingen vrij 
ma 27 februari t/m 3 maart :  voorjaarsvakantie 
ma 6 maart : intekenen rapportgesprekken groepen 3 t/m 7 
ma 6 maart en 7 maart : studiedagen, alle leerlingen vrij 
vr 10 maart : rapport groepen 3 t/m 7 
ma 13 t/m vr 17 maart : rapportgesprekken groepen 3 t/m 7 

 

 
 

Intekenen rapportgesprekken 
Op maandag 6 maart kunnen ouders van de groepen 3 tot en met 7 in Social Schools 
intekenen voor een rapportgesprek in de periode van maandag 13 tot en met vrijdag  
17 maart. De leerlingen van de groepen 3 en 4 mogen (als de ouders dat prettig vinden) 
aanschuiven bij het gesprek. De leerlingen van de groepen 5 tot en met 7 verwachten we 
tijdens het gesprek. 
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Praatpapier 
Het praatpapier is hierbij weer belangrijk. In de laatste week van augustus 2022 hebben alle 
ouders van de leerkracht een mail met een link naar het praatpapier ontvangen. Wij verzoeken 
u deze link opnieuw te gebruiken. Het is aan te bevelen de link naar het praatpapier te openen 
op een PC, laptop of tablet (niet op mobiele telefoon) en op te slaan, want deze link wordt een 
schooljaar lang gebruikt. Ouders en leerkrachten kunnen beiden in het bestand werken. 
Ouders van nieuwe leerlingen ontvangen van de leerkracht een mail met een nieuwe link. 
 

Ingezonden berichten 
 

• De tropenjaren 
Met jonge kinderen is het leven intensief en soms best zwaar. Uithoorn voor Elkaar heeft 
een workshop voor ouders met kinderen van 0-6 jaar.  
 

• Als je ouders scheiden 
Uit elkaar gaan brengt niet alleen voor partners veel stress met zich mee. Ook voor de 
kinderen levert het niet te onderschatten spanningen en risico’s op. Uithoorn voor Elkaar 
heeft een training op dit gebied voor kinderen. 

 
 
 
 

https://wijzeraandeamstel-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marion_dekwikstaart_nl/EcUUIHc5zxhAkx7LdNfcivsBwtedk6WKFwje1cQwdvQ3vg?e=U2AcLg
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