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OUDERAVOND 9 APRIL
Vorig jaar organiseerden wij een ouderavond voor alle ouders van Burgst. U kon intekenen op een
aantal workshops die u dan kon volgen op deze avond.
Vorig jaar waren er ongeveer 70 belangstellenden en deze avond werd een groot succes gevonden.
Daarom gaan we dit herhalen! We zijn nog bezig om weer een aantal interessante onderwerpen bij
elkaar te zoeken en daar sprekers voor uit te nodigen. Het totale plaatje is nog niet klaar maar de
datum is al wel bekend.
We hopen dat u donderdag 9 april alvast wil reserveren. Er volgt snel nadere informatie.

EERSTE RAPPORT
Op donderdag 5 maart gaat het eerste rapport mee naar huis. Wat later dan we eigenlijk zouden
willen. Dit wordt veroorzaakt door het wat ongelukkig vallen van de voorjaarsvakantie.
De toetsweken waarvan de resultaten ook in het rapport staan worden landelijk min of meer
vastgesteld. Toetsen en de normeringen daarvan zijn gebaseerd op afname op die specifieke
momenten. Als een school de toetsen b.v. een paar weken eerder afneemt vertroebelt dat het
resultaat omdat b.v. nog niet alle leerstof behandeld is. Het rapport meteen na de toetsweken
meegeven is niet mogelijk omdat de resultaten nog niet verwerkt zijn. En dan is het
voorjaarsvakantie…. Dus deze keer wat later.
In de week erna volgen de ouderavonden. Sommige groepen hebben de gesprekken al gehad i.v.m.
de advisering naar het VO.

INTEKENEN:
We nodigen de ouders die nog geen rapportgesprek hebben gehad graag uit om te komen intekenen
op school. Dat kan op de onderstaande momenten:

Dinsdag 3 en donderdag 5 maart van 8 – 17.00 uur.
Woensdag 4 maart van 8 – 14.00 uur.

========

ingezonden = = = = = = = = =

Van 5 t/m 11 april 2015 is de landelijke collecte voor de Hartstichting
De voorbereidingen voor de collecte van 2015 zijn
inmiddels alweer in volle gang!
Dit jaar zal de collecte voor de Hartstichting van 5 t/m
11 april 2015 worden gehouden. We streven ernaar net
als voorgaande jaren weer een fantastische collecte te
gaan houden.
De Hartstichting strijdt tegen hart- en vaatziekten. Door
het financieren van onderzoek hopen ze dat er in de
toekomst minder mensen overlijden aan hart- en
vaatziekten. Daarnaast steunen ze patiënten, geven ze
voorlichting en werken ze aan kwaliteitsverbetering van de zorg.
Help ook mee!
Als collectant bent u van grote bijdrage voor het werk van de Hartstichting. Door 2 uur te collecteren, haalt u geld
op voor de Hartstichting. Met dat geld wordt meer onderzoek naar hart- en vaatziekten gedaan. En daarmee
helpen we hart- en vaatpatiënten. Meld u daarom nu aan als collectant.
Wilt u ons helpen met collecteren??
Mocht u iemand weten die interesse heeft, dan vernemen wij dat graag van u! Alvast bedankt voor de genomen
moeite.
Indien u nog vragen heeft dan kunt u contact opnemen met mevrouw C.Groot (chantalgroot@live.nl).

