
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coachgesprekken fysiek 
We hebben bij Op Kop besloten, dat de coachgesprekken weer fysiek gevoerd kunnen worden, in 

plaats van online.  

Daar zijn we blij mee. 

Hierbij gelden uiteraard nog wel de coronavoorwaarden zoals anderhalve meter afstand, hygiëne 

en bij klachten of positieve test niet naar school. 

Het kan natuurlijk zijn dat u als ouder, of wellicht de leerkracht, zich nog niet senang voelt bij een 

fysiek gesprek op school. Wanneer dit voor u geldt, bespreek dit dan met de leerkracht. 

Omgekeerd zal de leerkracht dat ook doen, wanneer dit voor haar/hem geldt. 

In dat geval vindt het gesprek nog online plaats. Vanuit respect voor een ieders gevoel hierbij. 

Mooi, dat we elkaar weer in het echt kunnen ontmoeten om de voortgang van uw kind op school 

met elkaar te bespreken. 

 

Portfoliogesprekken 
De portfolio’s worden op vrijdag 4 maart meegegeven. Aansluitend worden de 

portfoliogesprekken gepland. 

 

deze en voorgaande nieuwsbrieven zijn terug te vinden op onze website:  praktische info - nieuwsbrief 

Dit staat er de komende periode op het programma: 

17 februari: leerlingenraad 

21 t/m 25 februari: voorjaarsvakantie 

2 maart: OR-vergadering 

2 maart: luizenpluizen (ovb) 

3 maart: Groep 3/4: Excursie Rietsnijder 

 4 maart: nieuwsbrief 

4 maart: portfolio’s mee naar huis 

7 maart: Groep 3/4: Excursie Rietsnijder 

7 maart: MR-vergadering 

11 maart: Groep 3/4 a +b: Riet en water- erfgoed- op school 
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IPADS te koop 
We hebben op school nog een stuk of 40 ipads liggen, die niet meer worden 

gebruikt. 

Deze bieden we, inclusief oplaadkabel, te koop aan voor slechts € 25. De opbrengst 

besteden we aan materialen voor Wetenschap & Techniek. 

De ipads zijn ca 6 jaar oud. Helaas kan de nieuwste ios-update niet meer 

geïnstalleerd worden. Oftewel, what you see is what you get. Desondanks is de ipad nog prima te 

gebruiken. Helaas kunnen we geen garantie op de ipad geven, daar staat tegenover dat de 

kostprijs erg laag is. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat bij het opstarten een 

foutmelding verschijnt over het beheer van de ipad. In dat geval kan er natuurlijk even contact 

opgenomen worden, zodat we het probleem kunnen verhelpen. 

Toekenning gebeurt op volgorde van aanmelding, oftewel ‘wie het eerst komt…’ 

Afhankelijk van de belangstelling gaan we in eerste instantie uit van één ipad per gezin. 

Wilt u meer dan 1 ipad aanvragen, geef dat dan wel aan in uw mail. Mochten er ipads 

overblijven, kunnen we die alsnog toekennen. 

Heeft u interesse in een ipad, dan kunt u zich aanmelden door een mailtje te sturen naar 

directie@obsbeatrixschool.nl onder vermelding van uw naam en de naam + groep van uw kind. 

Alleen aanvragen die via mail binnen komen, nemen we mee. 

Aanmelden kan tot en met woensdag 16 februari. Donderdag 17 februari maken we de balans op 

en informeren we u. Daarna kan uw kind, nadat de betaling is ontvangen, de ipad meenemen. 
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