
21 oktober   Familiedag 17:00 -19:00 uur 

24 oktober t/m 28 oktober Vakantie 

7 november    Fietscontrole 

9 november   Studiedag, alle kinderen zijn vrij deze dag 

 

 

MijnRapportfolio 

 
Tijdens de informatieavond hebben wij aangegeven dat we overstappen op MijnRapportfo-

lio.  
Ouders, kinderen en leerkrachten hebben allemaal een eigen toegang tot MijnRapportfo-

lio. Ouders kunnen inloggen met het emailadres waarmee ze zijn opgenomen in het admi-

nistratiesysteem. Als je voor de eerste keer inlogt bij MijnRapportfolio begin je met het 

aanvragen van een wachtwoord: 
• Ga naar portaal.mijnrapportfolio.nl 

• Klik op de link Eerste keer inloggen en vul het emailadres in dat bekend is bij 

school. 

• Je ontvangt een email met een link om je wachtwoord te veranderen. Dat kan enkele 

minuten duren en kijk eventueel of het bericht niet in de spam terecht is gekomen. 

De link in de mail is 3 uur geldig. Als je meerdere keren een wachtwoord wijziging 

hebt aangevraagd dan is alleen de laatst gestuurde link bruikbaar. 

• Kies een persoonlijk wachtwoord om in te loggen. 

• Let op: wanneer je een wachtwoord aanvraagt met een ander emailadres dan waar-

mee je bij school bekend bent dan krijg je uit veiligheidsoverwegingen geen bericht. 

Vraag dan bij school na met welk emailadres je in het systeem staat. Tip: probeer don-

derdag al even in te loggen. Els Glasbergen is vrijdagochtend bereikbaar voor vragen. 
We zijn alvast begonnen met het invullen van MijnRapportfolio voor/met de kinderen. 

Vanaf vrijdag 21 oktober, tussen 15.00 uur en 17.00 uur, staat de ‘IK’ pagina klaar. 

Veel plezier! 
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Nieuwsbrief 

Met hulp waar 

nodig en graag 

met anderen 

maar: ‘Leren? 

Dat kan ik zelf!’ 
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Jarigen 

 

 

20-10-2022 



Groepsindeling groepen 1-2 na de herfstvakantie 

Na de herfstvakantie komen er wijzigingen in de personele bezetting van de groepen 1-2: 
 

 

 

 

 

 

 

Wij zijn blij dat Inge Terhorst weer terugkomt na haar bevallingsverlof en dat Carieke Kuiperij zover her-

steld is dat zij weer een hele werkdag kan maken. Myrthe Peters feliciteren wij van harte met haar nieuwe 

baan op De Kopermolen. Cindy Ruiterkamp wensen wij een goed zwangerschapsverlof toe! 

 

Fietscontrole 
Het seizoen nadert waarbij het 's morgens later licht is en 's 

avonds eerder donker wordt. Mede daarom is Veilig Ver-

keer Nederland, afdeling Berkelland i.s.m. met de politie ook 

dit jaar voornemens om volgens onderstaand schema, fiets-

controle voor de groepen 3 t/m 8 te houden, t.w. maandag 

7 november a.s. 

De controle bestaat uit de volgende onderdelen: 

- stuur - bel (doet hij het) - handvatten (zitten ze vast) 

- werking van de rem(men) 

- toestand van de banden (zijn ze opgepompt, zitten er geen scheuren in) 

- wielen en spaken ( zitten er losse spaken in) 

- zadel ( zit het vast en staat het op goede hoogte) 

- trappers (voorzien van reflectoren) 

- ketting (staat hij strak genoeg) 

- reflector achterzijde fiets 

- reflecterende banden c.q. 2 reflectoren per wiel 

- werking van de verlichting 

 

Jarigen 

22 oktober Sara gr. 6 

24 oktober Mads gr. 1B-2B 

31 oktober Senn gr. 7 

Allemaal van harte gefeliciteerd! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

week groep ma di woe do vr 

44 (eerste week 

na herfstvakantie) 

1-2A Jessica Lawa Jessica Lawa Jessica Lawa Jessica Lawa Cindy Ruiterkamp 

45 t/m 8 1-2A Jessica Lawa Jessica Lawa Jessica Lawa Jessica Lawa Myrthe Peters 

44 t/m 47 1-2B Inge Terhorst Inge Terhorst Inge Terhorst Myrthe Pe-

ters + Carie-

ke Kuiperij 

Carieke Kuiperij 

48 t/m 51 1-2B Inge Terhorst Inge Terhorst Inge Terhorst ?* + Carieke 

Kuiperij 

Carieke Kuiperij 


