
 

 

      

 

 

 

 

 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

Binnenkort, op 6 februari a.s., ontvangt uw kind het nieuwe rapport van Westwijzer. Alle kinderen 
ontvangen een map met daarin het rapport, de uitleg en een ik-tekening. Deze map is eenmalig door 
de school aangeschaft en het is de bedoeling dat deze ook de gehele schoolloopbaan meegaat.  
In het rapport zitten ook tabbladen voor de volgende rapporten die gaan komen. De map neemt u als 
ouder weer mee naar school met de oudergesprekken. Dan heeft u de gelegenheid uitgebreid de 
vorderingen van uw kind met de leerkracht(en) te bespreken. De uitnodiging van het oudergesprek 
krijgt u weer via de ouderapp KWIEB. 

Wanneer zijn de oudergesprekken? 
De oudergesprekken zijn in de week van 13 t/m 17 februari. Op donderdag 16 februari is er ook een 
avond waar u voor in kunt tekenen. Handig als u de gehele week overdag werkt. Op deze avond zal 
ook de directie en intern begeleider aanwezig zijn. Mocht u een vraag voor hen hebben, dan is dit 
altijd mogelijk! 

We vinden het voor de kinderen, maar ook voor de leerkrachten heel belangrijk dat u naar de 
oudergesprekken komt. Deze zijn echt verplicht om aanwezig te zijn. Dus houdt KWIEB in de gaten en 
zet de afspraak in uw agenda! 

Wij zijn heel benieuwd naar uw mening over het rapport. In de KWIEB app zullen we binnenkort uw 
mening vragen. Laat het ons zeker even weten! 

Namens het team van Westwijzer, 
 

Monique Klaassen 
Directie 

 

 

Tip!  

Gezonde pauzehap 

 

 



 

Voorlezen maakt je leuker 

De Nationale Voorleesdagen is het grootste boekenfeest voor kinderen van 0 tot 6 jaar. 
Met lekker voorlezen begint een leven lang leesplezier. Voorlezen is bovendien goed 
voor de ontwikkeling. Daarom leest driekwart van de ouders met kinderen tot zes jaar 
dagelijks voor. 

Centraal staat de Prentenboek Top 10, de leukste voorleesboeken gekozen door een 
deskundig comité. Eén titel wordt verkozen tot Prentenboek van het Jaar. De mini-editie 
van het Prentenboek van het Jaar trekt nieuwe klanten naar de boekwinkel, de 
bijpassende voorleesknuffel trekt nieuwe leden naar de bibliotheek. Zo gaan 
leesbevordering, boekverkoop en bibliotheekbezoek hand in hand. 

 
 

 

 

 

Leest u ook voor? Doen hoor! 
 

 

 

 

 

 

 

Leest u ook voor? Doen hoor! 


