
 

7 september 17 

Nr 11 van schooljaar 2022-2023                                                    06-02-2023 

 
Nieuwsbrief 

Met hulp waar 

nodig en graag 

met anderen 

maar: ‘Leren? Dat 

kan ik zelf!’ 

In dit nummer: 

Agenda  

Mijn Rapportfolio  

Eten en drinken  

op school 

 

Schoolvoetbal 

verplaatst 

 

Jarigen  

Bijlage:  

Sjors Sportief & 

Creatief 

 

  

Agenda 
17 februari Carnavalsviering 

22 februari  Maandviering 1-2B 

   

Mijn Rapportfolio 
Zoals bekend zijn wij dit jaar gestart met de invoer van Mijn Rapportfolio. Met een rap-

port, zoals we tot nu toe gewend waren, kregen kinderen en ouders twee maal per jaar 

een overzicht van de vorderingen. Met het Rapportfolio is dat vaker. Voor iedere vakan-

tie worden de nieuwe gegevens in het rapportfolio gepubliceerd. Het hele jaar door zijn 

dat de resultaten van de methodetoetsen, de evaluaties van Blink, ‘Dit ben ik’ en ‘Zo 

werk ik’ en de galerij die de kinderen vullen met pronkstukken.  

 
In de periode van kerst tot de voorjaarsvakantie hebben de kinderen Cito-toetsen ge-

maakt. Deze scores worden woensdag voor de voorjaarsvakantie gepubliceerd. Omdat 

we dit jaar de overgang maken van het oude rapport in de map naar het digitale rap-

portfolio drukken we nog één maal het hele rapportfolio af en stoppen dit in de map die 

de kinderen mee naar huis nemen. Daarna mag de map thuis blijven.  

 
Omdat we van kinderen en ouders hoorden dat een papieren variant toch wel fijn is om 

aan Opa en Oma te laten zien hebben we in het rapportfolio de functie ‘printen’ opge-

nomen. Deze werkt als het rapportfolio gepubliceerd is en biedt ouders de mogelijkheid 

de print te bewaren in de map. 

 

Eten en drinken op school 
Voor de lunch en het tussendoortje krijgen kinderen van thuis eten en drinken mee. 

Wat goed en gezond is voor hun kind bepalen ouders natuurlijk zelf, maar als school 

hebben wij richtlijnen: 

 
    *  Voor het 10-uurtje fruit en water 

    *  Voor de lunch boterhammen en met hartig beleg, groente/fruit en water 

 
Dat klinkt misschien wat Spartaans, maar het effect van suiker en kleurstoffen in een  

groep met kinderen is niet te onderschatten. Na een koek om tien uur stijgt de  

bloedsuikerspiegel en ervaart het kind veel energie, daarna zakt het energieniveau en 

heeft het kind moeite om zich te concentreren en mee te doen. Daarom breng ik in  

herinnering wat de schoolafspraken hierover zijn. Het is voor alle kinderen makkelijker 

als ouders zich hieraan houden. 

 

 



 

Schoolvoetbal verplaatst 
Van oudsher werd het schoolvoetbaltoernooi op Koningsdag (27 april) gehouden, maar nu dat midden in de 

meivakantie valt blijken er steeds minder kinderen mee te kunnen doen. In overleg met de basisscholen in 

Ruurlo heeft VVRuurlo besloten het toernooi te verplaatsen naar een woensdagmiddag. 

Schoolvoetbaltoernooi woensdag 12 april 2023, van 13.30-17.00 uur 

Omdat er toch wel zo’n drie-en-een-half uur nodig is om alle wedstrijdjes te spelen mogen kinderen van Won-

derwijs en Daltonschool Willibrordus die mee willen doen om 13.30 uur naar het voetbalveld. Binnenkort 

komt er informatie over aanmelden voor kinderen uit groep 7 en 8. 
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De volgende nieuwsbrief verschijnt op maandag 20 februari 
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8 februari Scott Gr. 5 

10 februari Esmee Gr. 6 

10 februari James Gr. 4 

16 februari Ayren Gr. 1-2B 

18 februari Ilvy Gr. 1-2B 

18 februari Jilt Gr. 1-2B 

20 februari Yinthe Gr. 1-2A 



 
 

  

Bijlage: Flyer Sjors Sportief & Creatief 
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