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***Mededelingen***
De halfjaarkalender
Gisteren, donderdag 31 januari, heeft u de halfjaarkalender voor de tweede helft van het
schooljaar op papier ontvangen. De papieren versie is meegegeven aan de oudste kinderen.
Via Digiduif ontvangt u de kalender ook nog digitaal .

Inschrijvingen rapportgesprekken
Na de voorjaarsvakantie in de week van 4 maart vinden de rapportgesprekken plaats voor de
groepen 1 t/m 7. De adviesgesprekken voor het voortgezet onderwijs van de groepen 8 vinden
plaats op:
 voor groep 8a op vrijdag 01-03 (overdag)
 voor groep 8b (van groep 7/8) op donderdagmiddag 28-02 plaats.
Voor de rapportgesprekken van de groepen 3 t/m 7 gelden de volgende stappen:
 Op vrijdag 15-02 vanaf 18.00 u
kunt u zich inschrijven voor de
rapportgesprekken via DigiDuif.
 Op maandag 25-02 om 23.00 u

sluit de inschrijving op Digiduif

 Op vrijdag 01-03 om 18.00 u

ontvangt u via Digiduif het rapport en het
overzicht van de citoresultaten van uw
kind(eren) via Digiduif.

 In de week van 04-03 t/m 08-03

vinden de rapportgesprekken plaats

***Tijdens schooltijd***
Studiedag leerkrachten, kinderen vrij
Op vrijdag 15 februari hebben de leerkrachten een studiedag. Dat betekent dat de kinderen die dag vrij
zijn.

Digiduif
De gespreksplanner en de rapporten worden verstuurd via Digiduif. Heeft u nog geen
account, maakt u dan een gratis account aan.
U gaat hiervoor naar de site www.digiduif.nl

EEN ACCOUNT MAKEN

Gebruik voor uw account uw eigen emailadres .
Kies een wachtwoord en onthoud deze goed.
Vraag aan de leerkracht de activeringscode van uw kind. De leerkracht kan deze voor u
uitprinten.
Elk kind heeft een eigen activeringscode, die u moet toevoegen op uw digiduif account.
Met een digiduifaccount ontvangt u o.a.:
 De gespreksplanner
 De rapporten
 Belangrijke informatie omtrent schoolzaken zoals feesten, toetsen enz.
 De Williweetjes
Voor uw mobiel kunt u ook de app downloaden.

