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Voorlichtingsavond VO  

In november zijn de ouders van de groepen 8 

op school welkom om een voorlichtingsavond 

over het voortgezet onderwijs bij te wonen.  De 

ouders zijn hier tijdens de informatieavond over 

geïnformeerd en ontvangen er nog een brief 

over. 

 

 

Rapportbesprekingen   

Op maandag 23 en dinsdag 24 november 

worden de ouders van de groepen 3 t/m 7 op 

school verwacht voor een tien-minutengesprek 

over de vorderingen van hun kind. De kinderen 

van de groepen 3 t/m 8 krijgen vrijdag 20 

november hun rapport mee.    

  

 

 

Adviesgesprekken VO  

In september is bij alle kinderen uit de groepen 

8 een het Drempelonderzoek afgenomen. De 

resultaten ervan zijn aan de ouders gegeven. 

De uitkomst van dit onderzoek telt mee bij de 

totstandkoming van het advies voor het 

voortgezet onderwijs, dat wordt besproken 

door de directie, de IB en groepsleerkrachten. 

Hier wordt ook het leerlingvolgsysteem van 

CITO voor gebruikt, het werk in de klas, de 

observaties van de leerkrachten en de 

werkhouding, inzet en concentratie van de 

leerling. 

De ouders van de groepen 8 worden op 7 en 8 

december uitgenodigd om de vorderingen van 

hun kind en het advies voor het Voortgezet 

Onderwijs te bespreken. Deze gesprekken 

duren een kwartier. Een uitnodiging voor deze 

gesprekken volgt eind november.  

 

 

 

Pannenkoeken bij BOEI90 

Zaterdag 31 oktober is het weer Halloween. 

Voor ouders en kinderen die  niet houden van 

dit griezelige feest en geen Halloween 

vieren bieden wij ook dit jaar weer een 

alternatief: Het pannenkoekenfeest!!  

We eten gezellig met elkaar, er is een spel, een 

poppenkast en natuurlijk krijgen de kinderen 

weer een eigen zakje snoep mee!! 

Locatie: BOEI 90, Treslonglaan 90. 

Tijd: Vanaf 17.45 tot ongeveer 19.15. 

NEEM WEL JE EIGEN PANNENKOEKEN MEE. 

(Voor de rest wordt gezorgd.)  

Hartelijke groet namens alle 

kindermedewerkers van BOEI 90, 

Annemarie ten Brinke 

≈≈≈ 

Sint Maarten  
Doe jij ook weer mee dit jaar? Op 8 november 

om 17.30 uur verzamelen we in de St. Jan om 
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naar het verhaal van Sint Maarten te luisteren. 

Daarna lopen we met zijn allen naar de 

Jozefschool in Wateringen. Neem je je lampion 

mee? 

 

 

 

 

Eerste Heilige Communie, 24 april 

2016 

Op zondag 24 april zal in de St. Jan de Doper de 

Eerste Heilige Communieviering plaatsvinden 

voor kinderen uit Wateringen en Wateringse 

Veld. Kinderen uit groep 4 waarvan bij de 

parochieadministratie bekend is dat ze gedoopt 

zijn, krijgen hierover thuis bericht. Ook zal op 

de verschillende scholen nog een brief worden 

uitgedeeld. Maar ook andere kinderen mogen 

natuurlijk mee doen. Heeft u of kent u een kind 

in groep 4 dat dit jaar de Eerste Heilige 

Communie wil doen, dan kan contact worden 

opgenomen met het parochiesecretariaat. Ook 

kinderen die nog niet gedoopt zijn, kunnen zich 

opgeven. Zij worden dan gedurende het 

voorbereidingsproject gedoopt. 

De eerste ouderavond over de Eerste Heilige 

Communie zal zijn op dinsdag 10  november 

om 20.00 uur in het parochiehuis. Ook wanneer 

u nog niet zeker weet of u uw kind wilt laten 

meedoen, bent u van harte welkom. Wilt u deze 

datum alvast in de agenda noteren?            

We staan die avond stil bij de vraag waarom u 

uw kind de Eerste Heilige Communie laat doen, 

en U krijgt die avond informatie over het 

project, de voorbereidingsbijeenkomsten voor 

de kinderen, de ouderavonden en de vieringen 

gedurende het traject. 

 

 

Verjaardagen  

In november zijn jarig:  

Benjamin Wouters, 

Keanan Suiker, Florian 

van Rongen, Noa 

Shaltout-Djouder, Maleah Aveloo, Thom 

Weijers, Sven van den Bout, Neve van der Lugt, 

Yara de Maat, Rodyna Lamrini, Djana van 

Heiningen, Thom Wolsing, Max Vlek, Morien 

Lokaa, Julian Scholtens, Yashwini Moenielal, 

Victor Willemsen, Jim Polder, Siddhant 

Gobardhan, Liam Masic, Luuk Smulders, Chiara 

Post, Sem Steinmetz, Sem Voets, Kyan Roos, 

Joey Roerade, Ecem Yavuz, Rashil Jahangir, 

Keanu Suiker, Dean van Roon, Evi Olierook, Amy 

Polder en Bart van den Broek. 

 

Allen van harte gefeliciteerd! 

 

Met vriendelijke groeten, 

mede namens de collega’s, 

Herman van Reine. 
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