Nieuwsbrief 7,
25 januari 2018

Kalender voor de komende
weken
26-1
29-1 tot
2-2
8-2
9-2
12-2 tot
16-2
20-2
21-2

Crea-ochtend
Aanmelden voor het VO (groep 8)
Rapporten
’s morgens carnavalsviering
’s middags alle kinderen vrij
Voorjaarsvakantie
rapportgesprekken
rapportgesprekken

Juf Mascha is aanwezig op school op:
Vrijdag
2 februari
Dinsdag
6 februari
Donderdag 22 februari

Crea-ochtend
Vrijdagochtend 26 januari is er een creaochtend van 10.30 uur tot ongeveer 12.15 uur.

Sinds vorig schooljaar zijn we bezig op school
om over te stappen naar de nieuwe 3.0 versie
van de Cito toetsen. We schaffen jaarlijks voor 2
groepen nieuwe toetsen aan, omdat je niet in
één keer over kunt stappen. Dit heeft te maken
met het kunnen vergelijken van de resultaten.
Op het moment zijn de toetsen voor groep 3
t/m 6 vervangen. Volgend schooljaar volgen de
toetsen van groep 7 en 8 nog.
Cito groep herziet met enige regelmaat de
toetsen, omdat de populatie in Nederland
verandert en daardoor ook de resultaten van de
toetsen.
Wij als team gaan de resultaten ook via een
andere score bekijken. Voorheen keken we naar
de A t/m E scores. We gaan nu kijken naar de I
t/m V scores, omdat deze nog specifieker zijn en
ons meer duidelijkheid geven.
Dit betekent het volgende:
Voorgaande jaren:
A score
B score
C score
D score
E score

25% Hoogst scorende
25% Boven gemiddeld
25% Net onder gemiddeld
15% Ver onder gemiddeld
10% Laagst scorende

Vanaf dit schooljaar:

De leerlingen gaan één van de volgende dingen
doen:
- Een cactus maken
- Timmeren
- Een vissenkom maken
- Dansen
- Bootcamp (binnen)
- Proefjes doen

I score
II score
III score
IV score
V score

20% Hoogst scorende
20% Boven gemiddeld
20% Gemiddelde score
20% Onder landelijk gemiddelde
20% Laagst scorende

De resultaten van uw kind worden tijdens de
rapportgesprekken met u besproken en
toegelicht indien dat nodig is.
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Jaarverslag M.R. 2017
Vergaderdata: 13 januari - 13 maart – 22 mei 19 september – 6 november – 18 december. In
het kalenderjaar 2017 hebben we 6 keer
vergaderd.
Tijdens de 1e vergadering hebben we het vooral
gehad over de samenwerking van de school in
Nederwetten met die in Gerwen en dan met
name over zaken die ter versterking van elkaar
kunnen liggen: bv ICT en gezamenlijke
(buitenschoolse) activiteiten zoals sport of
andere uitjes.
2e

In de vergadering zijn de middenresultaten
besproken. Door de omvang van de school
zeggen resultaten obv gemiddeldes niet zo veel.
Daarom is overgestapt op een nieuwe
individuele volgmethode die uitgaat van
individueel op maat doelen bepalen en groei
inzichtelijk maken relatief aan de potentie van
het kind. De MR vindt het wel belangrijk dat ook
met deze nieuwe methode de schoolresultaten
als totaal goed gevolgd kunnen worden. Het
onderwerp van opvolging van schoolresultaten
was ook het hoofdonderwerp van de 3e
vergadering op 22 mei.
De 4e vergadering was de eerste van het
nieuwe schooljaar 2017-2018. Jan Willem heeft
aangegeven te willen stoppen na een aantal
jaren in de MR te hebben gezeten. Laura is
aanwezig als kandidaat MR lid om een keer mee
te kijken. Het voorstel om de entreetoets te
vervangen door de ADIT test voor groep 7-8 is
besproken. Deze test ligt in lijn en komt van
hetzelfde bedrijf als route 8.

groepen in combinatie met verhouding leerling
aantal onderbouw vs bovenbouw; opvolging
midden- en eindresultaten en de nieuwe
eindtoets
In de 6e vergadering…. Schoolresultaten,
jaarplan en kijkwijzer.
December 2017
Mascha Stikvoort
Marian van de Boomen
Ageeth Bol
Laura Polman
Jan Willem Arts

Luisteren via eigen “oortjes”
Alle leerlingen werken regelmatig op een laptop
of een skoolmate. Bij de meeste programma’s
wordt er geluid afgespeeld. Op school hebben
we hoofdtelefoons welke voor iedereen te
gebruiken zijn, zodat de kinderen aan de
programma’s kunnen werken zonder dat zij
anderen storen. Echter het gezamenlijk
gebruiken van hoofdtelefoons vinden we niet
hygiënisch, tevens sneuvelen er veel
hoofdtelefoons. We willen jullie vragen om zelf
voor “oortjes” of een “hoofdtelefoon” te
zorgen. We hopen hiermee de
verantwoordelijkheid voor eigen spullen te
stimuleren. De kinderen kunnen deze bewaren
in hun eigen laatje.

De 5e vergadering is voor een groot deel
besteedt om de ‘PR zaken’ te bespreken.
Hiervoor waren Wendy, Marieke, Moniek en
Loes aanwezig als gast. Het was goed te zien dat
alle zaken nog goed lopen (lijst met 0-4 jarigen,
stukjes in de krant, etc). Ook zien we dat de
leerlingengroei inmiddels prima vormen heeft
aangenomen (de belangrijkste reden om de PR
commissie op te richten). Daarnaast is het MR
activiteitenplan 2017-2018 vastgesteld met de
volgende focuspunten: meervoudige combinatie
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Even voorstellen…
Misschien heeft u het al van een van de kinderen
op school gehoord, het team van de St.
Jozefschool, en de kinderen van groep 6/7/8
hebben er een nieuwe collega/juf bij!
Zeer binnenkort hoop ik ook met u, als ouder,
kennis te mogen maken. Bij deze maak ik graag
even van de gelegenheid gebruik om mij alvast
een klein beetje aan u voor te stellen.
Manon de Boer, getrouwd en een zoon van
twaalf jaar, woonachtig in Nuenen. Al een aantal
jaren voor de klas gestaan zowel in Limburg als
Brabant voor diverse groepen, ook
combinatiegroepen. Ik heb een poosje in de
kinderopvang gewerkt en ik ben daarnaast altijd
blijven vervangen. Afgelopen tijd heb ik mij
naast het lesgeven verdiept in het “Bewegend
leren” en geef ik graag toneellessen aan
kinderen van de basisschool.
De uitdaging van het vak zie ik in kinderen met
bijzondere hulpvragen en de juiste afstemming
hierin, om kinderen met hun talenten en
kwaliteiten te mogen zien groeien binnen een
prettig pedagogisch klimaat in de klas. Ik heb er
in elk geval enorm veel zin in om met de groep
aan de slag te gaan. Er staan een aantal leuke
activiteiten op het programma. Dat gaat zeker
goedkomen.
Om af en toe na het werk te ontspannen sport ik
heel graag: dit varieert van hardlopen, tennis tot
spinning. Ik kook en bak graag voor vrienden en
familie, ik geniet van lekker uitwaaien in het bos
of gezellige dingen doen met vriendinnen.
Mocht u nog vragen hebben dan weet u mij vast
te vinden. Mijn intentie is om van de periode
van nu tot aan de zomervakantie, samen met
Carmen en de kinderen er een mooi en fijn jaar
van te maken!
Groetjes Manon

Kwink is onze nieuwe methode
voor Sociaal Emotioneel Leren!

Na een periode van uitproberen, overleggen
met het team en de kinderen. Hebben we vlak
voor de Kerstvakantie besloten om te starten
met de methode Kwink voor Sociaal Emotioneel
Leren (SEL) in groep 1 t/m 8.
We vinden het belangrijk dat we actief aan de
sociaal-emotionele vaardigheden van kinderen
werken. Als misschien wel de belangrijkste les
van hun leven. Grootschalig internationaal
onderzoek wijst uit dat kinderen die op scholen
zitten die bewust en planmatig aan sociaalemotioneel leren werken met méér plezier naar
school gaan. En dat is goed, want dan ervaren
kinderen kennelijk een veilige leer- en
leefomgeving. Want in een sterke, veilige groep
komt verstorend gedrag, waaronder pesten,
niet of nauwelijks meer voor. Op die manier
kunnen kinderen volledig tot hun recht komen.
Dan presteren ze natuurlijk ook beter. Dáár
gaan we voor als team.
Kwink is een online methode . De lessen van
Kwink worden jaarlijks vernieuwd waardoor het
heel actueel blijft en de kinderen nooit een
zelfde les krijgen.
Kwink gebruikt veel beeldmateriaal voor het
digibord en werkt met animaties over een
dierenwereld. Tevens sluit de methode aan bij
de belevingswereld van de kinderen.
Meer weten? Ga dan naar
www.kwinkopschool.nl en bekijk het
introductiefilmpje.
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Jules is in groep 1-2-3

Sinds deze week hebben we in onze klas een
nieuw vriendje; Jules. Jules komt uit België en
heeft daar al heel veel meegemaakt met
leeftijdgenootjes van de kinderen uit onze klas.
Jules mag ook met de leerlingen mee naar huis.
Elk gezin krijgt Jules één keer op visite.
Om de taalontwikkeling van kinderen te
stimuleren hebben juf Liesbeth en juf Marian
het volgende bedacht:
Jules maakt in elk gezin van alles mee. Papa en
mama maken een aantal foto’s van de
gebeurtenissen en sturen de foto’s digitaal naar
juf Marian.
Op school mogen de kinderen aan de hand van
deze foto’s vertellen wat er is gebeurd.
Juf Marian plakt de foto’s in een boek en schrijft
er bij wat de kinderen hebben verteld.
Zo hebben we aan het einde van het schooljaar
een mooi boek dat de kinderen samen hebben
gemaakt.
Helpen jullie mee?!

Carnaval

Op maandag 13 november kwam David Renders
heel trots op school omdat zijn vader Piet de
nieuwe prins van De Wetters was geworden.
Piet is tijdens de carnaval beter bekend als prins
Préparé en wordt bijgestaan door adjudant
Overkâppé en Importé. Adjudant Overkâppé
kennen we beter als Martijn Migchels en
adjudant Importé gaat buiten de carnaval als
Eric Breusers door het leven.
Natuurlijk starten we de carnaval
traditiegetrouw op vrijdag 9 februari in de
feestzaal in ons gebouw.
We wensen prins Préparé en zijn gevolg een
fijne carnaval toe en heel veel plezier!

Rots en Water training
Beter je grenzen bewaken? Je zelfvertrouwen
vergroten? Rekening kunnen houden met een
ander en op een andere manier “nee” kunnen
zeggen? Het is allemaal te leren.
Herken je jezelf en zou je deze vaardigheden
graag willen verbeteren? Ben je tussen 11 en 14
jaar oud? Dan is deze training misschien iets
voor jou!
De Rots en Water training is een actieve
training. Door middel van spel een en simpele
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zelfverdedigingsoefeningen gaan we jouw
sociale vaardigheden verbeteren.
Er wordt veel aandacht besteed aan je eigen
lichaamshouding; hoe kijken anderen tegen jou
aan, ben je een makkelijke prooi óf sta je juist
sterk in je schoenen?
De training bestaat uit 10 bijeenkomsten van 1,5
uur en start op 22 februari.
Aanmelden kan via de website van Leren met
LEV:
http://www.lerenmetlev.nl/zinzicht/default.asp?tr
aining=84

De training is kosteloos.
Na het aanmelden zal er een kort
kennismakingsgesprek plaatsvinden om de
verwachtingen rondom de training samen af te
stemmen.
Voor vragen en/of informatie kunt u contact
opnemen met Desiree de Greef of Bjorn Pinsel.
E: desiree.degreef@levgroep.nl
E: bjorn.pinsel@levgroep.nl
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