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De beste wensen  
Allereerst willen wij alle leerlingen, ouders en andere betrokkenen een heel goed 
2020 wensen. Met daarin vooral veel liefde, geluk en gezondheid!  
 
CITO toetsen 
Nog een paar weken en we zitten alweer op de helft van het schooljaar. Er staan het 
de komende periode nog een aantal leuke activiteiten op het programma, maar eerst 
breekt er een periode van toetsen aan. De komende periode zullen wij op 
verschillende vakgebieden de bekende CITO-toetsen afnemen. Op basis van de 
informatie die de leerkracht onder andere uit de toetsen haalt, richt hij of zij het 
onderwijsprogramma in voor de komende periode. Uiteraard worden hiervoor niet 
alleen de toetsen gebruikt, dit is een onderdeel van een groter geheel. De toetsen 
vormen een stukje van de puzzel om te zien hoe het met de leerling op school gaat 
en waar een leerling aan moet werken. Het plaatje hieronder geeft een beeld van 
waar de leerkracht allemaal op let bij het afstemmen van het onderwijsprogramma.  

 
 
Gesprekken 
Dinsdag 11 februari zullen de gesprekken over de ontwikkeling van uw kind 
plaatsvinden. Noteert u dat vast in uw agenda?  
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Ouderbijdrage 
Wat fijn dat bijna iedereen de vrijwillige ouderbijdrage al heeft betaald. Mocht het u 
ontschoten zijn, geen probleem, onderaan deze nieuwsbrief vindt u nogmaals de 
gegevens.  
 
Waterflessen 
Vlak voor de kerstvakantie zijn door de gemeente, in samenwerking met JOGG en 
de GGD, navulbare waterflessen aan alle scholen in de Neder Betuwe uitgereikt. 
Deze flessen zullen wij volgende week aan alle kinderen uitreiken. De flessen blijven 
op school. De kinderen kunnen dan zelf hun eigen fles vullen aan het begin van de 
dag en hier gedurende dag uit drinken. De flessen zullen wij iedere week door de 
vaatwasser laten gaan, zodat ze schoon en fris blijven.  
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OVEREENKOMST VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE 
 

Om in dit nieuwe schooljaar ook weer leuke activiteiten te kunnen verzorgen, vragen wij u 
om een vrijwillige ouderbijdrage. 
 
De richtbedragen voor de vrijwillige ouderbijdrage zijn door de 
Medezeggenschaps(deelraad) bepaald op €20,- per leerling. 
 
Wij gaan ervan uit dat u het belang van de ouderbijdrage onderkent en dat u het eens kunt 
zijn met deze bedragen. 
 
Uw bijdrage zien wij graag gestort op bankrekening 
NL85 RABO 0154 3733 46 t.n.v. Stichting Stichting Fluvium Openbaar Onderwijs o.v.v. de 
naam van uw kind(eren). 
 
 
Ondergetekende (naam + voorletters) _____________________________________ 
 
Adres en postcode _____________________________________ 
 
Telefoon _____________________________________ 
 
 
verklaart hierbij: 
 

0 Akkoord te gaan met de bijdrage van €20,- per leerling. 
 

0 In aanmerking te willen komen voor kwijtschelding/reductie*. 
(Ik neem hiervoor contact op met de directie) 

 
Datum ______________________________ 
 
 
Handtekening ______________________________ 
 
 
*Doorhalen wat niet gewenst is. 
 
 
 


