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Willemstad, 6 december 2021  

Geachte ouders/verzorgers,  
 

Een fijne gezegende week toegewenst!  
 
Tweede adventsbrief 
Vanmorgen hebben we de tweede kaars aangestoken en kijken we uit naar de 
komst van het Licht! Het sub-thema dat deze week behandeld wordt met de 
kinderen is: Geef licht op school! Ontvangt u in de bijlage de tweede adventsbrief. 
 
 

Bon bisiña 
Dit jaar willen wij als VJMC ook graag actief het licht doorgeven 
met kerst. Hoe?  
Door het inzamelen van levensmiddelen voor voedselpakketten 
voor de minderbedeelden in onze samenleving. Deze 
levensmiddelen kunt u vanaf morgen t/m woensdag 15 dec.  

inleveren op school, in de daarvoor bestemde bak in de hal.   Denkt u aan lang 
houdbare voedingsmiddelen die niet in een koelkast/vriezer moeten.  
Help ons anderen te helpen en het licht te zijn voor hen die het nodig hebben.  
We rekenen op uw medewerking en danken u alvast hartelijk hiervoor!  
 
   

Ouderportaal groep 1/2  
Het rapport is nu wel zichtbaar op Profectus.  
 
 
Taal en rekenen op het rapport 
Ter verheldering het volgende.  
De methodetoetsen van Taal actief (TA) en Alles Telt (AT) zijn wel zichtbaar in het 
ouderportaal maar staan niet apart op het rapport.  
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 Voor TA geldt dat de cijfers van deze TA-taaltoetsen vallen 
onder de sub-rubriek Taaloefeningen en de TA-dicteetoetsen 
vallen onder Spelling op het rapport.   

 Voor AT geldt dat alle cijfers van de AT-toetsen vallen onder 
de sub-rubriek Vaardigheden op het rapport.   
 

Vandaar de discrepantie tussen het rapportcijfer dat u ziet op het rapport en het 
gemiddelde dat zichtbaar is in het ouderportaal. Op het overzicht in het 
ouderportaal staat tevens ten overvloede vermeld dat dit niet het gemiddelde is 
van het rapportcijfer. Bovenstaand is dus de reden hiervan.  
 
Verder kan het zijn dat bepaalde sub-rubrieken geen cijfers op het rapport hebben 
staan. Deze zijn dan niet aan de orde voor desbetreffend leerjaar.  
 

 

Fijne dag toegewenst verder.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
J.M.H. Steijvers, dir.      A.M. van Eenennaam, adj. 
 


