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Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

 

 

We naderen alweer het einde van het schooljaar, ondanks dat we pas net weer volledig gestart zijn met alle 

kinderen op school. We kunnen terugkijken op een bijzonder jaar waarin er veel geschakeld moest worden.  

De kinderen krijgen aan het eind van dit schooljaar een aangepast rapport mee. De afgelopen maanden is een 

periode die terug gaat komen in de geschiedenisboeken, dus daarbij hoort ook een uniek rapport. De afgelopen 

periode hebben wij samen met u als ouder het onderwijs vorm gegeven. U krijgt op het rapport dan ook de 

gelegenheid om zelf wat op te schrijven over het thuiswerken.  

Aangezien het grootste deel van de CITO-toetsen over de vakantie heen wordt getild, hebben we niet voldoende 

relevante resultaten en zullen er geen cijfers op het rapport komen. In de schoolkalender staat dat de kinderen 

op donderdag 2 juli hun rapport meekrijgen, maar dat wordt verschoven naar woensdag 1 juli. De laatste 

donderdag gaan wij er een feestdag van maken in en rond de school. Hier krijgt u binnenkort meer informatie 

over. 

 

De ontwikkelgesprekken zullen ook over de zomervakantie heen worden getild. Na het afnemen van de CITO-

toetsen wordt u uitgenodigd voor een gesprek, dit zal tevens een kennismakingsgesprek zijn met de nieuwe 

leerkracht. Mocht u voor de vakantie toch graag nog contact hebben met de huidige leerkracht dan kan dat 

uiteraard. Dit kan zowel telefonisch als via Meet in Google Classroom. 

Mocht u nog dit schooljaar een gesprek wensen, dan kunt u de leerkracht van uw kind een mail sturen de 

komende week, zodat er nog tijd is om het gesprek in te plannen. Geeft u in de mail vast aan of telefonisch of via 

Meet uw voorkeur heeft.  

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Yvette van Haastrecht 

Directeur OKC de Marshof 

 

 

 

 

 

 


