
Geachte ouders, 
  
Hierbij enkele punten. 
  
Tussenrapport 
De ouders van groepen 4 t/m 8 kunnen  vanaf vanmorgen tot en met 14 oktober het 
Tussenrapport bekijken in het Ouderportaal van Profectus. 
  
Te laat 
In Profectus houden de leerkrachten dagelijks bij welke kinderen absent zijn en welke 
kinderen te laat op school komen. Wanneer is een kind te laat? 
De 1ste bel gaat precies om half 8. Wanneer de 2de bel gaat en het kind staat niet in de rij, 
dan wordt dit kind genoteerd als te laat. 
Vanaf deze maand zullen ouders van kinderen die vijf of meer keren te laat op school zijn 
gekomen over de afgelopen maand, een brief ontvangen. Gelieve deze brief te 
ondertekenen en de volgende dag terug te sturen naar school. Begin november worden de 
brieven uitgegeven over oktober en zo verder. 
We kunnen het niet genoeg herhalen: het op tijd op school komen is een waarde die we 
onze kinderen van jongs af aan moeten leren! 
  
Betrokkenheid 
Dat elke ouder van zijn kind(eren) houdt, daar zijn we van overtuigd! Dat het ’s morgens een 
gezellige drukte op school is voordat de bel gaat, dat vinden we ook wel leuk. 
Echter: we zouden het enorm waarderen als ALLE ouders gelijk bij de 1ste bel weglopen om 
half 8 en niet bij de rij blijven staan om wat voor redenen dan ook. 
De functie van de 1ste bel is om de kinderen alvast rustig te laten gaan staan om zo de 
schooldag te kunnen starten. Als ouders dan nog bij de rij blijven staan, zelfs tot wanneer de 
2de bel is gegaan, wordt door ons als storend ervaren. 
Gelijk na de vakantie verwachten we dus, dat u meewerkt om een schooldag rustig te laten 
beginnen. 
  
Vakantie 
De komende week zijn de kinderen vrij. Wij willen u een fijne vakantie toewensen samen 
met uw kind(eren) 
  
Met vriendelijke groeten, 
  
M.F. Halman-Nicolaas, dir 
 


