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Geachte ouder(s), 
 
 
Binnenkort starten we weer met onze oudergesprekken. Het team wil deze gesprekken graag anders 
gaan invullen. Zij willen u samen met uw kind uitnodigen om dit gesprek te komen voeren. Waarom 
kiezen wij hiervoor? We zijn op de Dobbe druk bezig om te kijken hoe wij onze leerlingen op een 
positieve wijze kunnen betrekken bij hun ontwikkeling. Zeer belangrijk bij dit alles is het 
bewerkstellingen van een veilig- en gestructureerd leerklimaat.  
 
Doordat we alle kinderen samen met de ouders willen ontmoeten, passen we de tijden enigszins 
aan.  
De gesprekken voor de groepen 1 t/m 4 zullen op een middagdeel plaatsvinden. De gesprekken 
vinden plaats in de weken zoals deze op de agenda van de school gepland staan. Via het 
ouderportaal kunt u zich aanmelden. 
 
Ook vinden de gesprekken van de groepen 5 t/m 8 in dezelfde weken plaats. Ook voor deze 
gesprekken kunt u zich aanmelden via het ouderportaal. We zien er erg naar uit om samen met 
elkaar in gesprek te gaan. We hopen, dat we een positieve feedback ontvangen waar we allen ons 
voordeel mee kunnen doen. Dit in het belang van onze gezamenlijke betrokkenheid.  
 
 

                                                   
 
Weetjes 
 

 Denkt u aan het meegeven van een bord, bestek en beker op 6 november a.s.?  Dit is voor 
het schoolontbijt van 7 november!  

 Oud papier ophalen 11 november a.s.: Otto Mulder(leiding), Lammert Kwant, Jan Poppen.  

 Herkeuring van de fietsen op 14 november a.s. 

 Dobbeshow groep 5 en 6 vindt plaats op 16 november a.s. 

 22 november zakelijke ouderavond aanvang 19.30 uur in het dorpshuis.  
 
 

 
 
De Dames van Nu hebben de rollen van de kerstmusical, die wordt gespeeld op 
21december a.s. verdeeld. De kinderen die zich hebben opgegeven zijn allen zeer 
enthousiast.  


