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Portfoliogesprekken groep 3 t/m 7 
Op vrijdag 4 maart krijgen de kinderen het portfolio mee naar huis. 
Vanaf maandag 28 februari, 8:30 uur kunnen de gezinnen, met twee of meer 
kinderen op school, zich inschrijven voor de portfoliogesprekken via Parro. Vanaf 
dinsdag 1 maart, 8:30 uur kunnen alle andere gezinnen zich inschrijven voor de 
portfoliogesprekken. De inschrijving sluit donderdag 3 maart om 16:00 uur. 
 
De gesprekken staan gepland op: 
- maandag 7 maart   15:00 tot 19:30 uur 
- dinsdag 8 maart   15:00 tot 19:30 uur 
- woensdag 9 maart  13:30 tot 16:30 uur 
 
De gesprekken vinden plaats op school, in de klas van uw kind. De kinderen zijn 
hierbij niet aanwezig. Het gesprek duurt maximaal 15 minuten. Tijdens dit gesprek 
bespreken we het welbevinden van uw kind en de eerste opbrengsten van de 
methodetoetsen. Neemt u hierbij het portfolio mee naar school? 
 
Groep 8 heeft deze periode geen portfoliogesprekken. 
 

Coronamaatregelen. 
In de bijlage van dit prikbord leest u meer over de versoepelingen die gelden voor het 
onderwijs. Deze versoepelingen gaan meteen na de vakantie in.  
Als ouder bent u weer van harte welkom om uw kind in school te brengen. Onze 
schooldeuren gaan om 8.15 uur open. De lessen starten echt om 08.30 uur.  
Een vriendelijk maar toch ook dringend verzoek om tijdig afscheid te nemen zodat we 
ook echt met de lessen kunnen starten.  
 
Op tijd komen.  
De afgelopen weken waren er opvallend veel kinderen te laat op school. Dat is voor 
het kind dat te laat in de klas komt vervelend maar ook storend voor de leerkracht en 
de andere kinderen want de lessen zijn al begonnen. Dus… Kom op tijd.  
 
Carnaval 
Vrijdag 18 februari vierde de Albert Schweitzerschool Carnaval! Je mocht 
verkleed op school komen. Tijdens dit feest hebben we genoten van een 
playbackshow. Daarnaast waren er gezellige  activiteiten in de klassen. 
Kleurplaatwedstrijd 
Er hangen al veel kleurplaten in de school. Vrijdag zullen er meerdere winnaars 
gekozen worden. De winnaars krijgen een verrassing.  
 
De carnavalsvereniging “de Droogpieren” uit Emmeloord maken er weer een feest 
van!! Zie hieronder hun uitnodiging. De kinderen krijgen vandaag nog een 
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kleurwedstrijd mee, deze is van de  carnavalsvereniging. Op de kleurplaat staat ook 
hoe je deze kan insturen. In de vakantie hebben de kinderen daar mooi de tijd voor. 
 
 

 

Alaaf, Alaaf, Alaaf,  van de Carnavalscommissie van de Albert Schweitzerschool. 
 

Fijne vakantie. 

Wij wensen jullie een gezellige voorjaarvakantie. We zien alle kinderen graag weer op 

school op maandag 28 februari. 

 

 

 

 


