
 

Berkel en Rodenrijs,  28 augustus 2018, 

 

 

 

Beste ouder(s) en verzorger(s), 

 

Op  4 september a.s. is onze jaarlijkse ouder informatieavond. Middels deze brief wil ik u allemaal van harte uitnodigen om 

op deze avond in de klassen te komen kijken. De leerkrachten vertellen in de klas van uw kind o.a. over de werkwijze op 

onze school, de methoden waarmee wij werken en natuurlijk de bijzondere aspecten van elke jaargroep.   

 

Omdat in een paar gevallen de vorige schooljaren de intentie van deze avond niet helemaal helder was voor enkele ouders, 

even de expliciete vermelding dat het hier puur gaat over een klasgebonden informatieoverdracht van de 

groepsleerkracht(en) naar u als ouder. Deze avond dient dus niet als gespreksplatform voor ‘diepgaande 

onderwijsinhoudelijke en/of organisatorische zaken’.  Mocht u daar behoefte aan hebben dan kunt u op een ander moment 

altijd een lid van het Managementteam van de school aanspreken. 

 

Op de ouderinformatieavond wordt in groep 8 nog niet uitgebreid gesproken over de overgang naar het voortgezet 

onderwijs.  De ouders van kinderen in groep 8 krijgen hierover een aparte voorlichtingsavond.  De betreffende ouders 

ontvangen daarvoor later dit schooljaar nog een uitnodiging. 

 

De informatieavond van de groepen 1 t/m 4 en 5 t/m 8 gesplitst. Hierdoor is het voor een aantal ouders met meerdere 

kinderen op school mogelijk om twee groepen te bezoeken. U zult hopelijk begrijpen dat het nooit mogelijk is om deze 

informatieavond voor iedere gezinssituatie volledig dekkend te maken. 

 

Ook zullen dit jaar 2 externe instanties acte de préséance geven. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en de Bibliotheek 

zullen vanaf 19.30 uur in HAL A (onderbouwingang) aanwezig zijn met een ‘stand’. Zij zullen daar nadere informatie aan 

belangstellenden (mee)geven over hun dienstverlening aan u of uw kinderen.  

 Het CJG heeft meer informatie over de standaard onderzoeken van leerlingen uit de groepen 2 en 7. Ook zullen zij 

uitleg geven over vaccinaties en de contactmogelijkheden om een jeugdverpleegkundige te spreken. 

 De Bibliotheek doet meer dan alleen boeken uitlenen. Zij hebben bijvoorbeeld een taalklas en een 

‘voorleesexpress’ voor thuis. Ook bieden ze onder de noemer ‘Taal voor Thuis’ diverse programma’s aan voor 

mensen die de Nederlandse taal niet als eerste taal hebben aangeleerd. 

 

 

Groep 1 t/m 4:  19.00 uur – 19.45 uur 

* 

In HAL A (Onderbouwingang) staan medewerkers van het CJG en de Bibliotheek.   19.30 uur – 20.30 uur 

* 

Groep 5 t/m 8:  20.00 uur – 20.45 uur 

 

 

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hopen op een grote opkomst! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jan Noorlander 

Directeur BS Het Baken 


