
NIEUWSBRIEF 

 

 
15 februari 
Deze week advies-
gesprekken voort-
gezet onderwijs 
 
18 februari 
Afsluiting thema: 
#Hier-komikweg 
 
19 februari 
1e rapport mee 
 
22 februari 
Start voorjaarsva-
kantie t/m 28  
februari 
 
1 maart 
Start thema: Reis om de 
wereld in 80 dagen 
 
2 maart 
Online oudergesprek-
ken (avond) 
 
3 maart 
-Online oudergesprek-
ken (middag) 
-Start Kinderjury lees-
weken  
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AGENDA               NIEUWTJES UIT DE SCHOOL 

In het rapport van groep 1 en 2 maken de kin-
deren een ik-tekening en omschrijft de groeps-
leerkracht de ontwikkeling van uw kind in een 
verhaalvorm. In het rapport van groep 3 t/m 8 
geeft de groepsleerkracht in het eerste gedeel-
te aan hoe het staat met de werkhouding en de 
sociaal-emotionele ontwikkeling. In het tweede 
gedeelte wordt de waardering voor de vakge-
bieden weergegeven door middel van een 
woordbeoordeling. In het rapport zijn veel 
tekstvakken geplaatst zodat de leerkracht de 
waardering in verhaalvorm kan bekrachtigen.  

In het rapport, dat op vrijdag 19 februari wordt 
meegegeven, komen geen cito scores te staan 
omdat er geen Cito toetsen zijn afgenomen. 

 

Nieuw leerlingenrapport  

Zoals u al eerder in de nieuwsbrief heeft kunnen 
lezen, gaan we starten met een nieuw digitaal 
portfolio waar het leerlingenrapport onderdeel 
van uitmaakt. Het portfolio is nog in ontwikke-
ling maar het leerlingenrapport is gereed.          
Op vrijdag 19 februari krijgen alle kinderen het 
nieuwe rapport mee naar huis.  

Aan de hand van het rapport wordt de door-
gaande lijn in de ontwikkeling van uw kind zicht-
baar gemaakt. U krijgt dit rapport na de toets 
periode in januari en juni uitgereikt door de 
groepsleerkracht van uw kind. 

In het rapport wordt op verschillende manieren 
de ontwikkeling van uw kind weergegeven.  

Luizencontrole 
Na iedere vakantie wordt er op onze school een luizencontrole 
gehouden. Vanwege de coronamaatregelen kan de controle niet 
doorgaan. We willen u daarom verzoeken om zelf uw kind op 
luizen te controleren. Mocht u luizen en/of neten constateren, 
wilt u dit dan melden bij de leerkracht van uw kind?               
Alvast bedankt! 

Afsluiting thema 
Op donderdag 18 februari zou de afsluiting van ons the-
ma: #Hierkomikweg plaatsvinden.  

Voor de coronacrises kwamen (groot)ouders, broers/
zussen en andere belangstellenden tijdens de thema-
afsluiting het werk van de kinderen bewonderen.  

Helaas kan dit vanwege de coronamaatregelen niet door-
gaan. Daarnaast heeft de lockdown roet in het eten ge-
gooid waardoor we op school niet thematisch hebben 
kunnen werken en we minder te presenteren hebben. 

De digitale thema afsluiting zal daarom ook niet door-
gaan. We hopen dat we tijdens de volgende thema afslui-
ting u wel een impressie kunnen geven van al het werk 
dat is gedaan.   

Logo OBS Delftlanden 
Het bestuur van Openbaar Onderwijs Emmen heeft 
besloten om al haar scholen in de toekomst te voor-
zien van het logo van OOE. Dit zal gefaseerd worden 
uitgevoerd, omdat sommige scholen (waaronder 
OBS Delftlanden) recent hebben geïnvesteerd in 
materialen met het eigen schoollogo. OBS Delftlan-
den blijft eerst haar eigen logo gebruiken, maar zal 
bij het aanschaf van nieuwe materialen het logo van 
OOE gaan hanteren.  
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