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Beste ouder(s) / verzorger(s),
Het nieuwe schooljaar is inmiddels begonnen en wij hopen dat iedereen een fijne
zomervakantie heeft gehad.
Wij wensen alle leerlingen en ouders een fijn en leerzaam schooljaar toe!
Startgesprekken
Zoals u misschien al heeft kunnen zien, hangen er bij enkele klassen al intekenlijsten
voor startgesprekken.
Vorig jaar hebben we hier al een start mee gemaakt. Dit jaar doen alle groepen mee.
Hierbij een korte uitleg waarom deze startgesprekken gevoerd worden.
Voor elk kind is het belangrijk dat er een goede relatie is tussen de ouders en de
school/leerkracht. Via dit gesprek krijgen de ouders en de leerkracht
de mogelijkheid om aan het begin van het schooljaar een goede start te maken. Hier
hebben alle partijen de rest van het jaar profijt van.
Het is de bedoeling dat de leerkracht zoveel mogelijk te weten komt over de leerling
zodat de (les)aanpak afgestemd is op de leerling.
Ouders zijn in de gelegenheid om te vertellen over hun kind. De leerkracht zal hier ook
expliciet naar vragen aan de hand van een lijstje met gespreksonderwerpen.
Ook kunnen wederzijdse verwachtingen worden uitgesproken en kunnen er afspraken
gemaakt worden over de manier van communicatie.
Voor de ouders van groep 2 waarbij de leerlingen opnieuw bij de zelfde leerkracht in de
klas zitten, is een gesprek waarschijnlijk niet nodig.
Is het toch wenselijk, dan kan er natuurlijk een afspraak gemaakt worden.
Veel plezier tijdens de gesprekken!
Groepsouderavond
Houd u er rekening mee dat op 16 september een groepsouderavond is? Dan wordt er
uitleg gegeven over wat de leerlingen dit jaar gaan leren.
Jaarkalender
In de bijlage vind u de nieuwe jaarkalender waarin de vakanties en vrije dagen zijn
opgenomen.
Nieuwsbrief
De eerst volgende nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag 11 september.
Met vriendelijke groet,
Mede namens het team van de Lea Dasbergschool.
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