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MijnRapportfolio 
Ook dit schooljaar werken we weer MijnRapportfolio. Hiervoor is het belangrijk dat u kunt inloggen 
op www.mijnrapportfolio.nl. Hier kunt u het rapport van uw kind bekijken. 
Als het niet lukt om in te loggen wilt u dit dan tijdens het kennismakingsgesprek bij de leerkracht aangeven? 
U wordt dan na het gesprek door een van onze collega's geholpen met inloggen. 
 
Heeft u inhoudelijke vragen over Mijn Rapportfolio dan kunt u deze stellen bij de leerkracht van uw kind.  

Inloop en koffieuurtje 
Na alle lockdowns hebben wij u vorig schooljaar via de nieuwsbrief geïnformeerd over de inloop aan het einde van 
de dag. Wij uitnodigen u van harte uit om na schooltijd tot 14.30u een kijkje in de klas te komen nemen. Voor 
schooltijd vragen wij u om afscheid te nemen op het plein en de kinderen alleen naar binnen te laten gaan. Van unit 
1/2/3 staat er altijd een leerkracht buiten om de kinderen op te vangen. In geval van nood kunt u voor schooltijd 
even mee naar binnen lopen. Na schooltijd komen de leerkrachten met de kinderen mee naar buiten en kunt u 
indien gewenst even in de klas komen kijken. Houdt u er rekening mee dat de inloop voor de kinderen van 8.20 tot 
8.30u is. Om 8.30u moeten de kinderen in de klas zijn en begint de leerkracht met de les.  
 
Vanaf dit schooljaar wordt er maandelijks ook weer een koffieuurtje georganiseerd. Deze vindt plaats op de laatste 
woensdag van de maand van 8.30u tot 9.30u. U bent welkom om even binnen te lopen en iets te komen drinken. 
Tijdens het koffieuurtje kunt u informeel contact maken met andere ouders en collega’s van de school.  

Nieuw gebouw, Aarlesche Erven 
Vandaag heeft er een sonderingsonderzoek plaats gevonden op de plek 
waar ons nieuwe gebouw komt te staan. Tijdens dit onderzoek is de 
bodem tot wel 24 meter diep onderzocht, zodat er een goed advies 
gegeven kan worden over de fundering die nodig is voor het gebouw, 

Ook de architect heeft niet stil gezeten en het eerste ontwerp hebben 
we al met het ontwerpteam bekeken en daarop feedback gegeven. Wij 
zijn super enthousiast! In de volgende MR vergadering komt de architect 
zijn plannen ook daar presenteren en feedback ophalen. 

Herinnering studiedagen 
Op vrijdag 30 september en woensdag 5 oktober hebben wij een studiedag, de kinderen zijn dan vrij. De studiedag 
van 30 september staat in het teken van het maken van een goede analyse van de toetsresultaten en op 5 oktober 
hebben we weer de jaarlijkse studiedag van Best Onderwijs. 
 

http://www.mijnrapportfolio.nl/
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Nieuws vanuit de oudervereniging 
Save the date algemene ledenvergadering oudervereniging 

Op maandag 17 oktober om 20u is de algemene ledenvergadering van de oudervereniging gepland. U ontvangt 
hierover binnenkort meer informatie. 
  

 

 


