Nieuwsbrief

16 feb 2019 t/m 22 feb 2019

18 februari

1e rapport mee naar huis

19 en 21 februari

10 minutengesprekken
groep 1 t/m 8

25 februari

Vergadering
oudervereniging

26& 27 februari

Cultuurtje groepen 1-2

1 maart

Carnaval op school,
groepen 2 t/m 8 ’s
middags vrij

Er zijn deze week geen nieuwe
leerlingen op school

Ouderavonden
Komende week vinden de 10 minutengesprekken plaats. Dat is voor leerkrachten en ouders
altijd weer een moment om elkaar te ontmoeten en de voortgang van de kinderen te
bespreken met elkaar. Voor de leerkrachten vermoeiende, maar ook waardevolle momenten.
Directie en IB zijn deze dagen ook aanwezig, dus mocht u iets kwijt willen….spreek ze gewoon
aan op de gang! Mocht het nodig zijn om een afspraak te maken, kan dat ook natuurlijk.

In alle gevallen geldt, blijf niet te lang rondlopen als u ergens problemen mee ervaart en
wacht niet tot de de ouderavonden.

Gevonden voorwerpen
Op de ouderavonden van 19 en 21 februari is er weer de gelegenheid om de gevonden
voorwerpen te bekijken. Wanneer u de school binnenkomt via de hoofdingang, liggen ze in de
hal uitgespreid.
Vrijdag halen we de gevonden voorwerpen weg en gaan ze naar een goed doel.

Staking 15 maart
Op 15 maart is een landelijke stakingsdag aangekondigd.
D’n Overkant is, op enkele groepen na, gewoon open.
Er zijn enkele collega’s die zullen gaan staken; daar zijn zij vrij in en verdienen zij onze
steun. We zullen de ouders van die groepen vrijdag nog op de hoogte brengen via een
bericht in MijnSchoolInfo. Wanneer u geen bericht krijgt via MijnSchoolInfo, verwachten
we uw kind op vrijdag 15 maart gewoon op school.

Bij ons op school steunen we de acties overigens wel. Wij vinden het van groot belang
dat er steeds weer een sterk signaal wordt afgegeven aan de politiek. Er móét structureel
worden geïnvesteerd in onderwijs. Dat geldt wat ons betreft zeker niet alleen voor de
salarissen, maar wel om kwaliteit te kunnen blijven garanderen voor alle kinderen. De
meeste medewerkers op school vinden staken op dit moment niet het juiste middel en
kiezen voor andere manieren van protest.

Rapporten
Aanstaande maandag ontvangen alle kinderen hun rapport. In het rapport zit altijd een
begeleidende brief voor de uitleg van de scores. We willen u graag via dit bericht eenmalig
wat aanvullende informatie geven.

Sinds dit schooljaar nemen wij geen CITO toetsen meer af bij de leerlingen van de
groepen 1-2. Dit komt door een veranderde wetgeving rondom het toetsen bij
kleuters. Wij gebruiken sinds 1,5 jaar het observatiesysteem BOSOS om de
ontwikkelingen van onze jongste leerlingen goed in de gaten te houden en aan te
kunnen sturen.
Vanaf dit schooljaar gebruiken we de CITO toets Taalverzorging voor de groepen 6
t/m 8 (wat deze toets inhoudt, vindt u op de bijlage van het rapport). Aangezien
het de eerste keer is dat we deze toets gebruiken, zult u slechts 1 bolletje zien in
de grafiek. De komende jaren zal, door de meerdere afnames, ook hier een grafiek
in verschijnen.
De CITO toets woordenschat voor de groepen 3 t/m 8 leverde ons te weinig zinvolle
informatie. Wij zijn van mening dat je moet toetsen met als doel bruikbare
informatie te verkrijgen. We hebben dan ook besloten om deze toets niet meer af
te nemen. U vindt deze toets dus niet meer terug op het toetsoverzicht.

Van de wijkvereniging

