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Woensdag 5 februari 2020                    

 

 

In deze nieuwsbrief vindt u o.a. informatie over aanpassingen aan het rapport en de opbrengst van 

de veiling.  

 

Rapporten 

Vandaag, 5 februari ontvangt u het rapport van uw kind(eren). Ten opzichte van vorig jaar is er het 

één en ander veranderd. Vanwege de nieuwe methode wereldoriëntatie is er geen beoordeling meer 

voor de afzonderlijke vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek.  

 

Voor taal schrijven en spreken/luisteren is de beoordeling van een cijfer veranderd in een letter.  

Dit geldt ook voor Engels mondeling en in groep 8 ook schriftelijk.  

 

 

Opbrengst veiling 

In de maanden november en december is de online veilingactie actief geweest. Met de opbrengsten 

van deze actie kunnen we nog wat initiatieven oppakken rondom het schoolplein.  

De opbrengst is €1285,-!!!!! 

 

Dank voor alle ouders en andere betrokkenen voor het bijdragen aan deze actie. Wij wensen 

iedereen veel plezier met het gekochte product.  

 

Onderzoek oude leidingen 

Onlangs is er, mede door de PO Raad, een oproep aan de schoolbesturen gedaan te controleren op 

het loodgehalte in het water dat uit de kraan komt op de scholen. Lood in drinkwater is schadelijk 

voor de gezondheid, met name van jonge kinderen. 

 

Sinds 1960 is het verboden om lood te gebruiken in toe-en afvoer van drinkwater. 

Binnen Morgenwijzer hebben wijde controle gedaan en in al onze scholen zitten geen loden 

waterleidingen. 

 

 

Tevredenheidspeiling 

In de vorige nieuwsbrief heeft al de aankondiging gestaan van de tevredenheidspeiling. U heeft 

afgelopen maandag een link ontvangen van scholen met succes. Wij hopen dat u 10 tot 15 minuten 

de tijd wilt nemen om de peiling in te vullen.  

 

Belangrijke data:  

Woensdag 5 februari   Leerlingen krijgen rapport 

Dinsdag 11 februari   Rapportgesprekken 

Donderdag 13 februari   Rapportgesprekken 

Vrijdag 21 februari   Vrij 

Maandag 24 t/m vrijdag 28 februari Voorjaarsvakantie 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op woensdag 19 februari 2020 
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