26 maart - nummer 8

Belangrijke data

(april)

1 april
2 april
5 april
14 april
23 april
26 april
27 april
29 april
30 april

Rapport
Goede vrijdag (alle kinderen ’s middags vrij)
2e paasdag alle kinderen vrij
praktisch verkeerexamen
koningsspelen (sportdag)
Studiedag
Koningsdag (alle kinderen vrij)
Afname Route 8
nieuwsbrief 9

Algemeen
Wijzigingen data jaarkalender
Aan het begin van het jaar ontvangen alle ouders de nieuwe schoolgids & jaarkalender. Deze wordt
ruimschoots voor de vakantie samengesteld zodat deze voor iedereen klaar ligt als het nieuwe schooljaar weer
begint. Aanpassingen in de planning zijn daarom niet altijd te voorkomen. Hieronder vindt u een lijstje met
aangepaste data. Gelieve deze correct op de jaarkalender over te nemen. Mocht u twijfelen verwijzen we u door
naar de agenda van de website, hier vindt u de laatste actuele data altijd terug.

Donderdag 29 april
Vrijdag 28 mei

Afname Route 8
Open podium

Klein maar fijn…

(was 20/4)
(was 18/6)

Rapport en toetsen leerlingvolgsysteem
Op 1 april wordt het rapport van uw kind(eren) weer online zichtbaar. In dit rapport zitten ook de uitslagen van
de onlangs afgenomen toetsen uit ons leerlingvolgsysteem. Bij het rapport (Mijn rapportfolio) zullen de
toetsresultaten van uw kind door de jaren heen zichtbaar zijn en een toelichting bij deze resultaten.
We kunnen ons voorstellen dat u vragen hebt over deze resultaten. Er zijn in de komende weken echter geen
gespreksrondes ingepland. Wanneer wij het belangrijk vinden u te spreken over deze resultaten, nemen we
contact met u op. Het initiatief voor dit gesprek ligt dus bij de leerkracht(en) van uw kind.

Onderzoek naar advisering basisschool naar voortgezet onderwijs
Op donderdag 4 maart hebben we deelgenomen aan een onderzoek van de inspectie van het onderwijs over de
doorstroming van onze schoolverlaters in het voortgezet onderwijs. De inspectie wil zo zicht krijgen op de
kwaliteit van de advisering op de basisscholen in Nederland. Daarbij wordt gekeken naar de wijze hoe
schooladviezen tot stand komen, hoe de uitstroomniveaus zijn en op welk niveau kinderen zich na drie jaar
onderwijs op het voortgezet onderwijs bevinden. Hoewel het voor de inspectie enkel bedoeld is om informatie
op te halen en er dus geen oordeel over onze handelwijze aan vastzit, gaf de inspecteur na afloop van het
onderzoek toch aan dat we gedegen werk verrichten en dat de bevindingen van de inspectie uit het
vooronderzoek overeenkomen met onze bevindingen en handelwijze. De inspecteur benadrukte dat we trots
mogen zijn op onze wijze van advisering; zowel de gegeven adviezen als het proces ernaartoe verdienen
complimenten en zijn een voorbeeld voor andere scholen, aldus de inspecteur!

Verdeling groepen volgend schooljaar
Elk jaar opnieuw kijken we weer hoe we de leerlingen het beste over de verschillende groepen kunnen verdelen.
Daarbij speelt natuurlijk het aantal leerlingen een rol, maar ook de beschikbaarheid van teamleden (formatie).
Komend schooljaar verandert er niets in de formatie en zijn de leerlingaantallen van dien aard dat we besloten
hebben de groepen van dit jaar te handhaven. Dat betekent dat er ook volgend schooljaar een groep1-2-3, een
groep 4-5 en een groep 6-7-8 zal zijn.
Afhankelijk van de vakgebieden zal groep 6 wisselend aansluiten bij groep 7 en 8 en bij groep 4 en 5. Sommige
leerstof of combinaties van vakken sluiten nu eenmaal beter aan bij hogere groepen en andere weer bij lagere
groepen. Net als dit jaar kijken we dus weer naar de beste aansluiting, zodat het onderwijs zo effectief mogelijk
is en er instructie op maat gegeven kan worden. Het aantal leerlingen in groep 6 zal echter groter zijn dan dit
schooljaar. Daarom zal er naar gestreefd worden het aantal verplaatsingen van deze kinderen tot een minimum
te beperken en steeds aansluitend plaats te laten vinden aan een begin- of eindtijd van de school of een pauze.
Bovendien zorgen we ervoor dat de kinderen beschikken over dubbele zaken, zoals pennen, potloden en andere
benodigdheden. Zo voorkomen we onnodige onrust en kunnen de kinderen steeds direct aan de slag!

Afspraken gymlessen
•

•
•
•

Alle kinderen gymmen elke les in hun gymkleren en gymschoenen. Elke
periode (10 weken periode) mag een kind zijn gymspullen één keer vergeten.
Er kan dan op blote voeten gegymd worden als het veilig is tijdens de les.
Vergeet een leerling voor de tweede keer in de periode zijn gymspullen, dan
worden er na schooltijd strafregels geschreven.
Als je lange haren hebt, dan doe je je haren vast tijdens de gymles.
Alle sieraden doe je af voor de gymles. Je mag ervoor kiezen om je sieraden
thuis te laten, of om ze in de kleedkamers te leggen tijdens de les.
Er is een uitzondering: knopjesoorbellen mogen de kinderen inlaten. Alle
andere oorbellen niet.
voorbeeld van
knopjesoorbellen.

Broer/zus foto’s
De schoolfotograaf is dit schooljaar geweest en heeft toen, vanwege coronamaatregelen, geen broer/zus foto’s
gemaakt. Er zouden op korte termijn inhaaldagen volgen voor deze foto’s. Maar door de huidige situatie hebben
ze deze nog niet kunnen organiseren. Er is nog wel de intentie om deze dit jaar te laten plaatsvinden, maar alles
is afhankelijk van de maatregelen die nog gaan volgen. Voor vragen kunt u terecht bij Kiek schoolfoto
via info@kiekschoolfoto.nl of volg ze op facebook, daar plaatsen ze actuele updates.

Even voorstellen
Ik ben Media Rasho, ik ben 19 jaar en ik kom uit Irak ik woon hier al 12 jaar. Ik woon met
mijn ouders en broertjes. Ik studeer op dit moment de opleiding pedagogische
medewerker leerjaar 1 van mijn opleiding. Ik heb voor deze opleiding gekozen omdat ik
graag met kinderen werk. Ik kreeg van school te horen dat ik hier stage kwam lopen, ik
vind het heel leuk en gezellig om met de kinderen te gaan werken.

Huishoudelijke mededelingen vanuit groep 1/2/3
Ongelukjes kunnen gebeuren
Soms kan het zijn dat uw kind(eren) een ongelukje hebben op school. Dit is geen probleem. Het kan
immers gebeuren. Wij hebben op school een kleine voorraad schone onderbroekjes, sokken en andere
kledingstukken. De afgelopen tijd hebben wij gemerkt dat deze kleren niet altijd terug naar school
komen. Zouden jullie erop willen letten dat wanneer wij kleding uitlenen, deze ook weer schoon terug
komt. Het is ook altijd mogelijk om een reserve setje met kleren in de tas te doen.
Speelgoed of knuffel meenemen naar school
Wij merken dat kinderen vaak speelgoed of knuffels mee naar school
toe brengen. Op maandagochtend hebben wij een vertelkring en
maken wij hier tijd voor. Het doel van het meebrengen van de spullen
is dat de kinderen er iets over vertellen en zo hun woordenschat
vergroten. De rest van de dagen zouden wij het fijn vinden als
speelgoed en knuffels thuis kunnen blijven.
Gezonde school
Tijdens het boterhammen eten, merken we steeds vaker dat er
kinderen koekjes of snoepjes in hun trommel hebben zitten. We
willen graag één lijn trekken voor alle kinderen. Het is natuurlijk niet
leuk voor een kind als hij/zij in een andere trommel iets zoets ziet
zitten. We willen graag uitdragen dat eten van gezonde dingen
belangrijk is. We willen u daarom vragen om het toevoegen van
snoep en koek in het lunchtrommeltje en fruitbakje achterwege te
laten.
Alvast bedankt voor uw medewerking.

De volgende nieuwsbrief 9 verschijnt 30 april.

