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De informatieavond is voor alle ouders en ouders van kinderen die bij ons op school zitten.
We starten de avond om 19.30 uur met een gezamenlijke bijeenkomst. Vervolgens wordt u in de aparte
groepen geïnformeerd over specifieke klassenzaken.
In de maand september gaan we met alle kinderen op schoolreis. We wijken dan af van de normale
schooltijden. We zijn meestal rond de klok van 17.00 uur weer terug.
Dit jaar zijn er 8 studiedagen gepland. Alle kinderen hebben dan vrij van school. Het schoolteam gaat op
die dagen aan de slag met onderwijskundige zaken.
De kinderen van groep 6-7-8 nemen deel aan de Kinderpostzegelactie.
Op de Inloopmiddagen zijn alle ouders, opa’s en oma’s en de oppasmoeders en oppasvaders van harte
welkom om een kijkje te komen nemen op onze school. Uw kind is deze avond uw gids.
Tijdens de Kinderboekenweek staan er veel activiteiten op het programma rondom een jaarlijks nieuw
thema.
Themamiddagen, 4 zijn er gepland dit jaar. Bij de seizoenvieringen bent u als ouder van harte welkom van
12.45 tot 13.45 uur.
Er zijn 2 toetsperioden gepland voor de groepen 1 t/m 7 en 1 voor groep 8. In deze perioden maken de
kinderen de toetsen van het Cito Leerlingvolgsysteem.
In de maand april wordt de Centrale Cito Eindtoets afgenomen voor de kinderen van groep 8.
Op een zaterdag in november viert Batenburg de aankomst van St. Nicolaas. Na zijn aankomst in het
Haventje wordt hij begeleid naar het dorpshuis waar hij tot de kinderen zal spreken.
In de eerste week van december bezoekt St. Nicolaas onze school en ook Peuterspeelzaal Tweety. U bent
als ouder op geplande tijden van harte welkom.
Oudergesprekken, 2 gespreksronden zijn er gepland. In de eerste oudergesprekken wordt u geïnformeerd
over de ontwikkeling van uw kind. Met de ouders van de kinderen van groep 7 houden we een voorlopig
adviesgesprek en met de ouders van groep 8 een definitief adviesgesprek over het Voortgezet Onderwijs.
In de tweede oudergesprekken wordt opnieuw de ontwikkeling en de vorderingen n.a.v. het rapport
besproken. Met de ouders van de kinderen van groep 6 houden we een gesprek over de verwachting
naar het Voortgezet Onderwijs. Naar aanleiding van het tweede rapport wordt u in de gelegenheid
gesteld om een gesprek aan te vragen.
Tweemaal per jaar krijgen de kinderen een rapport. Het eerste rapport verschijnt halverwege het schooljaar
het tweede rapport aan het einde van het schooljaar.
De laatste donderdag voor de kerstvakantie houden we ’s avonds vanaf 18.00 uur een kerstviering.
De laatste vrijdag voor de kerstvakantie wordt er een kerstknutsel georganiseerd. We knutselen dan met
alle groepen verschillende kerstknutsels.
Carnavalsviering, die staat op het programma de laatste vrijdag voor de carnavalsvakantie. We vieren
dan de hele dag feest.
Ieder jaar is er een open dag gepland van de scholen van Voortgezet Onderwijs. Op deze zaterdag kunt u
met uw kind de verschillende scholen bezoeken. Dit adviseren wij voor de kinderen van groep 7 en 8.
De laatste vrijdag voor Koningsdag worden de Koningsspelen gehouden, een sportief Oranjefeest.
Alle kinderen van de school nemen deel aan dit sportieve evenement.
In mei wordt de Batenburgse Avond-4daagse gelopen. Ook de kinderen uit de omliggende dorpen
kunnen zich opgeven voor dit wandelfestijn.
Het Eindejaarsfeest vieren we vanaf 18.15 uur in de laatste week op woensdag voor de zomervakantie.
U bent van harte welkom deze avond met uw gezin.
De laatste vrijdag voor de zomervakantie hebben we een studiedag, voor alle kinderen start dan de
zomervakantie.

