
 

Rapportfolio 
Deze week krijgen de kinderen hun rapport. Het nieu-

we rapport in MijnRapportfolio wordt woensdag gepu-

bliceerd, dat betekent dat het online beschikbaar is. In 

het rapportfolio staan alle items die ook in het oude 

rapport stonden. Zo staan de Daltonvaardigheden bij 

Dalton en staan de algemene vaardigheden bij Zo werk 

ik. Bij Resultaten staan de methodetoetsen, Blink, be-

wegingsonderwijs en presentaties. De resultaten van 

de citotoetsen, schrijven en Blinktoetsen staan op een 

apart tabblad. Het zijn overzichten van alle citotoetsen 

die gemaakt zijn vanaf groep 3. Omdat er nog een paar knelpunten waren die we niet 

konden oplossen op korte termijn voegen we deze keer ook de overzichten uit Parnassys 

op papier toe in de rapportmap.  
MijnRapportfolio is een uitgebreid instrument. Als school kunnen wij het zelf inrichten en 

opbouwen. Daar zijn we al een eind mee, maar het is nog niet helemaal af. Omdat we nu 

voor het eerst met een digitaal rapport werken maken wij nog één keer een geprinte ver-

sie voor in de rapportmap. Die map mogen de kinderen thuis bewaren, hij hoeft niet mee 

terug naar school. Ouders kunnen ook zelf het rapportfolio printen nadat het gepubli-

ceerd is. 
Donderdag krijgen de leerlingen de rapportmap mee naar huis.Thuis kunnen jullie inloggen 

door naar www.mijnrapportfolio.nl te gaan en in te loggen met het emailadres dat bij 

school bekend is. Lukt het niet of zijn er vragen, bel dan gerust. 

 

Schoolvoetbal 

Ook dit jaar zal het schoolvoetbaltoer-

nooi voor alle groepen 7 en 8 van de 

Ruurlose basisscholen weer plaatsvinden! 

Dus noteer bij deze: Dag/datum: woens-

dag 12 april Tijd: 13.30 tot ongeveer 17 

uur Locatie: voetbalveld VV Ruurlo   

Je kunt je opgeven bij de leerkracht. 

 

 

 

 

Handbaltoernooi 
Handbalvereniging Blauw-Wit uit Ruurlo orga-

niseert een handbaltoernooi voor kinderen 

van groep 3-4 en 5-6 van de basisschool op 

15 maart 2023 (zie bijlage bij deze nieuws-

brief). Kinderen die mee willen doen kunnen 

zich aanmelden via het emailadres van de 

handbalvereniging: jeugdcommissieblw@gmail.com . 

 

Nr  12 van Schooljaar 2022-2023 

 
Nieuwsbrief 

Met hulp waar 

nodig en graag 

met anderen 

maar: ‘Leren? 

Dat kan ik zelf!’ 

In dit nummer: 

Rapportfolio 

Schoolvoetbal 

Handbaltoernooi 

Berkelland voor-

mekaar 

Jarigen 

 

 

20-02-2023 

http://www.mijnrapportfolio.nl
mailto:jeugdcommissieblw@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hulp bij geldzaken 

 Wilt u weten of u kunt besparen op uw uitgaven en uw energieverbruik? 

· Bent u benieuwd of er regelingen zijn waar u misschien gebruik van kunt maken? 

· Heeft u hulp nodig bij geldzaken? 

U staat er niet alleen voor in Berkelland. Kijk op www.gemeenteberkelland.nl/rondkomen welke mogelijk-

heden er zijn. Of neem contact op met Voormekaar. 

Voormekaar is er om u te helpen 

Zij kunnen meekijken met uw persoonlijke financiële situatie. Ook hebben zij kennis van regelingen en 

toeslagen waar u misschien gebruik van kunt maken. Twijfel niet en neem contact op. Zij helpen u graag. 

Bel 0545 250 300. 

 

Jarigen 

22 februari  Tijmen  Gr. 8 

24 februari  Estèe  Gr. 1B-2B 

25 februari Evi  Gr. 1A-2A 

27 februari Evi   Gr. 6  

1 maart  Twan  Gr. 6 

3 maart  Senn  Gr. 1A-2A 

8 maart  Maud  Gr. 6 

8 maart  Niek  Gr. 6 

10 maart Wende   Gr. 5 

 

Allemaal van harte gefeliciteerd! 

 

De afgelopen tijd hebben we stoeltjes erbij gezet voor: Vaijèn in 1A en Jinthe, Jilt en Ilvy in 1B. 

We wensen hen een fijne tijd toe bij ons op school. 

 

De volgende nieuwsbrief komt uit op:  10 maart 

 

 

 

 

 

 


