Startgesprekken
Dit schooljaar gaan de leerkrachten startgesprekken met u voeren. De startgesprekken vinden plaats
in schoolweek 2 en 3 van het schooljaar. Startgesprekken voeren wij met ouders van leerlingen uit
groep 3 en groep 6, deze kinderen zijn dit schooljaar van bouw veranderd. Deeze ouders worden
door de leerkracht uitgenodigd voor een startgesprek.
In het startgesprek staan bij ons drie vragen centraal:
1. Wie is uw kind? Wat is volgens u belangrijk voor ons om te weten om dit schooljaar tot een succes
te maken?
2. Wat verwacht u dit jaar van de school/ de leerkracht/ van uw kind? (En wat mogen wij van u als
ouder verwachten?)
3. Met welke concrete vervolgafspraak komen wij (ouders en leerkracht) dit startgesprek uit?
Voornaamste doel van de startgesprekken is om een goede start samen te maken in het schooljaar,
in het belang van het welbevinden, de ontwikkeling en de onderwijsbehoeften van uw kind(eren).
Ook als u geen kinderen in groep 3 of 6 hebt, kunt u een startgesprek aanvragen bij de leerkracht(en)
van uw kind(eren).

Studiedagen
De kalender voor dit schooljaar ligt bij de drukker en zult u begin volgende week ontvangen. De data
voor de studiedagen van het team zijn bekend. Vrijdag 7 september 2018 en maandag 18 februari
2019 hebben alle kinderen vrij. Deze dagen zal het team van ons MKC een innovatietraject rondom
onze Montessorimissie en –visie volgen. Wij gaan samen ons Montessorionderwijs herijken en
beelden en gedachten herformuleren rondom essentiële Montessoritermen. Als team willen wij
dezelfde taal spreken en werken vanuit een gezamenlijke visie.
Vakantierooster 2018-2019
Hierbij voor de volledigheid het vakantierooster van 2018-2019 nogmaals:
Herfstvakantie zuid
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie (carnaval)
Goede Vrijdag
Tweede Paasdag
Meivak. incl. Koningsd./Bevr.d.
Hemelvaartsdag + vrijdag
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie regio Zuid

15-10 t/m 19-10
24-12 t/m 04-01
04-03 t/m 08-03
19-04
22-04
23-04 t/m 03-05
30-05 en 31-05
10-06
09-07 t/m 17-08

