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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.  

Het beste uit Naastenbest 
In juli 2021 vond de eerste editie van Het beste uit Naastenbest plaats. Hét community art project voor en door 
bewoners en gebruikers in de wijk Naastenbest.  

In oktober zal de tweede editie van Het Beste uit Naastenbest plaatsvinden. Op 10 en 11 oktober staan er gratis 
dichtworkshops gepland voor kinderen met hun ouder/verzorger. Voor alle kinderen uit groep 1 t/m 4 en hun 
ouder/verzorger is deze op maandag 10 oktober van 14.15 tot 15.45u. Voor alle kinderen uit groep 5 t/m 8 en hun 
ouder/verzorger is deze op maandag 10 oktober van 16.00 tot 17.30u. Ook wijkbewoners kunnen meedoen op 
dinsdag 11 oktober van 20.00 tot 21.30u. De workshops vinden plaats op school en de gemaakte gedichten worden 
samengevoegd in een echte dichtbundel! Deze ontvangen uiteraard alle deelnemers gratis. 

Schrijf u en uw kind snel in via www.hetbesteuitnaastenbest.nl Let op! Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt! 

Op zondag 16 oktober sluiten we het project feestelijk af met een wijkwandeling. Ook hiervoor kunt u zich opgeven 
via www.hetbesteuitnaastenbest.nl.  We lopen in een groep van 30 personen ongeveer 2 kilometer en zijn zo'n 2 
uur onderweg. De start en afsluiting is bij De Heydonck. U kunt zich inschrijven voor de tijd naar keuze.  

We zoeken nog hulpouders die ons willen helpen tijdens deze wijkactiviteit. Wil je helpen tijdens deze gezellige dag? 
Alle hulp is welkom! Meld je aan door een mail te sturen naar hetbesteuitnaastenbest@bestonderwijs.nl  

Ook zijn wij op zoek naar boeken voor de boekenmarkt aan het einde van de wandeling. De boeken kunnen 
kosteloos geleend of meegenomen worden door andere volwassenen en kinderen, zodat uw boek een extra leven 
krijgt. Heeft u thuis nog boeken voor kinderen of volwassenen, die u niet meer leest of gebruikt, dan kunt u deze 
afgeven op school. Er staat een doos bij de ingang aan het grote plein.  

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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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 eerste 
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.  

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. 
  

 


