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Groningen, 12 september 2012
Onderwerp:
Datum:
Tijd:

Informatieavond groepen 3 t/m 8
25 september 2012
Locatie Gravenburg groepen 3 t/m 5: 19.15 - 20.15 uur.
Locatie Reitdiep groepen 3 t/m 6:
19.15 - 20.15 uur.
Locatie Gravenburg groepen 6 t/m 8: 20.30 - 21.30 uur.

Aan de ouders van de leerlingen uit de groepen 3 t/m 8,
Op dinsdagavond 25 september a.s. wordt er voor alle ouders een informatieavond georganiseerd.
Hierbij nodigen we u van harte uit om deze avond te bezoeken.
U kunt kennismaken met de nieuwe leerkracht(en).
De leerkrachten vertellen u over de organisatie in de klas (o.a. regels en afspraken, Kanjerschool,
het IGDI model, de Gouden Weken en “Klassenouder ….. een klasse ouder!” ).
De materialen waar de kinderen dagelijks mee spelen en werken kunt u op deze avond bekijken.
Verder wordt in elke groep aandacht besteed aan wat er het komende jaar op het programma staat.
U kunt daarbij denken aan het leren lezen in groep 3, kennismaking met aardrijkskunde in groep 5,
het leren van de tafels in groep 4, Engels in groep 7, topografie in groep 6, huiswerk of het gebruik
van de agenda.
In groep 8 wordt uitgebreid ingegaan op de overstap naar het voortgezet onderwijs:






Wat staat er allemaal op het programma?
Hoe bereiden we de kinderen voor op de Cito-toets?
Welke mogelijkheden zijn er in het voortgezet onderwijs?
Hoe en wanneer moet ik mijn kind aanmelden?
Hoe werkt de verwijzing?

Om u zoveel mogelijk in de gelegenheid te stellen verschillende groepen te bezoeken hanteren we
ook dit jaar verschillende aanvangstijden.
De koffie / thee staat om 20.15 uur klaar.
De informatieavond voor de groepen 1 en 2 is op donderdag 20 september van 19.15 - 20.15 uur.
Hiervoor ontvangt u een aparte uitnodiging.
We hopen dat veel ouders van de gelegenheid gebruik gaan maken om geïnformeerd te worden
over de dagelijkse gang van zaken in de groep van hun kind.
Met vriendelijke groeten,
Team CBS AquaMarijn

