
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
AGENDA 
 
17 t/m 21 oktober  herfstvakantie 
25 oktober  contactavond 
31 oktober  scholing rekenen, leerlingen om 12.50 uur vrij 
22 november  scholing, leerlingen om 12.50 uur vrij  
 

 
 
4 Mijl 
Een aantal leerlingen hebben zondag 9 oktober de 4 mijl gelopen.  
Aangemoedigd door familie, vrienden, klasgenoten en 
personeelsleden van de school hebben alle lopers de finish 
bereikt. Ze hebben een geweldige prestatie geleverd!  
Voor foto’s van de 4mijl verwijs ik u graag naar onze website. 
 
Leerling besprekingen 
Afgelopen week hebben de docenten die uw zoon/dochter/pupil lesgeven het 
leerlingvolgsysteem (LVS) ingevuld. In dit LVS staan 7 competenties en de vorderingen van 
de leerling centraal. Bij deze 7 competenties moet u o.a. denken aan omgaan met anderen, 
samenwerken en reflecteren op eigen gedrag. 
Tijdens het contactgesprek krijgt u inzage in het ingevulde LVS van uw zoon/dochter/pupil. 
Tijdens de leerling besprekingen staat het LVS centraal. 
Op 10, 11 en 12 oktober jl. waren de leerlingen om 11.45 uur vrij i.v.m. de leerling 
besprekingen. 
 
Contactavond 
Op 25 oktober a.s. vindt de eerste contactavond plaats. 
Hiervoor wordt u uitgenodigd door de mentor van uw kind (de mentor benadert u of u heeft de 
afspraak al staan). Deze gesprekken kunnen de gehele week waarin de contactavond valt 
plaatsvinden. 

De mentor bespreekt dan met u de eerste ervaringen en de resultaten 
van uw zoon/dochter/pupil. Ook is er vanzelfsprekend ruimte voor 
vragen en opmerkingen van uw kant. Dit is ook het moment dat u het 
OPP van uw zoon/dochter/pupil meekrijgt en u gevraagd wordt een 
handtekening voor gezien te zetten. 
 

 
Rekenen 
Op maandagmiddag 31 oktober krijgt het team een scholing rondom rekenen. We willen met 
elkaar het rekenonderwijs updaten. 
Wij krijgen een scholing van Wilfred Hofstetter. 
Alle leerlingen zijn deze dag om 12.50 uur vrij. 

10 – 14 ONDERWIJS 

 
NIEUWSBRIEF oktober 2022 

 



 

 
Voorlichtingen leerlingen basisschool 
De voorlichtingen voor de leerlingen van de basisschool beginnen weer. Op 7 en 8 november 
staan we op de scholenmarkt in de Euroborg. 
Van 21 t/m 24 november zijn er voorlichtingsmomenten op verschillende scholen voor 
voortgezet onderwijs in de stad. 
Informatie hierover vindt u op de website Scholenmarkt Groningen 
 
Veiligheid binnen de school 
Op school willen we graag dat leerlingen zich veilig voelen en dat ze weten bij wie ze terecht 
kunnen. Wanneer leerlingen zich niet veilig voelen, hopen we dat ze dit thuis vertellen. 
Daarnaast hopen we dat leerlingen weten dat ze op school terecht kunnen bij hun mentor of 
een andere medewerker van school.  
Ze kunnen ook terecht bij de vertrouwenspersoon van de school. Zoals vermeld in de 
informatiegids, is dat voor onze school Bouke de Jager. 
Vraag aan u is; wilt u eens checken bij uw dochter/zoon/pupil of ze weten wie Bouke is en 
waar een vertrouwenspersoon voor is! 
 
Ouderklankbordgroep (OKBG) 
We zijn zeer verheugd u te kunnen melden dat we aanmeldingen van enthousiaste ouders 
hebben ontvangen om zitting te nemen in de OKBG. Wij danken u hartelijk voor uw 
aanmelding. Deze groep van enthousiaste ouders/verzorgers vormt een schakel tussen de 
school en de ouders/verzorgers van de leerlingen. 
 
In een aantal (4 à 5) overleggen per jaar bespreken de leden met de vestigingsleider wat er 
zoal speelt op school. Het is daarbij de bedoeling dat de school feedback krijgt van de 
ouders/verzorgers van de leerlingen van de school. Op die manier hopen we te 
bewerkstelligen dat ouders zich ook op een andere manier betrokken voelen bij de school. De 
OKBG fungeert als een klankbord. 
 
Helaas hebben we nog geen aanmelding ontvangen van ouders uit klas VA, VB, 1B en 2A. 
Wellicht is het aan uw aandacht ontsnapt, of misschien twijfelt u. 
Heeft u belangstelling dan kunt u zich nog steeds aanmelden door een email te sturen naar 
info@simonvanhasselt.nl.  
Wanneer u twijfelt, dan kunt u aangeven om eerst een vergadering van de OKBG bij te wonen, 
om daarna pas een besluit te nemen. 
De 1e vergadering zal zijn op woensdag 2 november op de school zelf, inloop om 19.15 uur, 
de vergadering begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur 
 
Schoolfotograaf 
 

Onlangs zijn er op onze school de jaarlijkse schoolfoto's 
gemaakt. Binnenkort ontvangt u via email inloggegevens van 
schoolfoto-noreply@portraitnet.org (geen mail ontvangen? Check 
uw ongewenste email).  

Er is gekozen voor de "Online foto-afhandeling". Dit betekent dat u, als u interesse heeft, de 
foto's online kunt bekijken en bestellen. Na het inloggen kunt u bovenaan de pagina klikken 
op de RODE tekst: ‘van andere IDs bestellen’. Zo kunt u voor meerdere kinderen tegelijk 
bestellen, zodat u verzendkosten kunt besparen.  
Lukt het u niet om de foto’s online te bestellen, dan kunt u contact opnemen met de school. 
Wellicht kunnen we dan samen kijken of het alsnog lukt de foto’s te bestellen. 
 
Wij met z’n allen!! 

- We houden ons aan de looproute 
- we ventileren zoveel mogelijk 
- We ontsmetten onze handen bij binnenkomst 
- een mondkapje mag 

https://www.scholenmarktgroningen.nl/
mailto:info@simonvanhasselt.nl

