Nieuwsbrief nr. 27 van 29 juni 2018

In deze nieuwsbrief :
Twee nieuwe collega’s!
Trots kunnen we melden dat we twee hele goede collega’s hebben kunnen
benoemen. Als leerkracht voor twee dagen Aylin Elik. We kennen haar nog van
2016-2017 toen ze stage liep in haar laatste jaar van de opleiding. Als interne
begeleidster hebben we Stephanie Boezaart kunnen benoemen en die gaat vier
dagen per week bij ons aan het werk. Voor Stephanie maken we een
inwerkprogramma, zodat ze zo snel mogelijk is ingewerkt.
Cito-toetsen groepen 2 tot en met 7
De laatste toetsen worden afgenomen in deze dagen en volgende week nog een
afname voor de kinderen die ziek waren. We hebben afgesproken dat alle resultaten
voor 2 juli in ons systeem worden gezet door alle leerkrachten, Daarna volgt de
analyse en deze analyse moet leiden tot de vervolgaanpak in alle groepsplannen.
Bijvoorbeeld in een groep zijn de leesscores te laag en de rekenscores zijn juist heel
goed. Dat betekent dat in het groepsplan voor begin volgend jaar het lezen meer
aandacht en tijd moet krijgen en dat het rekenonderwijs wat minder tijd nodig heeft.
Sportdagen
Maandag 2 juli hebben de groepen 1 tot en met 4 sportdag (de ochtend) en de
groepen 5 tot en met 8 hebben dit op dinsdag 3 juli 2018. Handig om makkelijke
kleding aan te hebben!
€ 1000,- nieuwe rekenmaterialen voor de groepen 7 en 8
Met deze materialen kunnen de leerkrachten bepaalde rekenonderdelen beter
uitleggen en inzichtelijk maken. Ook gaat het om materialen om zelf te oefenen en te
trainen. Een stimulans om de kwaliteit van het rekenonderwijs te verbeteren!

Bedankt Bas!
De vader van Daley en Zenzi heeft ons plein schoon geblazen en daar zijn we heel
blij mee. Meester Rob heeft daarna nog wat zand en rommel opgeruimd. Alles bij
elkaar ziet het plein er weer beter uit.
Welke groepen hebben we volgend jaar en wie staan daarvoor?
Met het team en de medezeggenschapsraad zijn we vergevorderd. Komende week
proberen we alles bekend te maken.
Kinderwagens in de gangen
Vriendelijk verzoek aan de ouders met kinderwagens: graag de wagens aan de
zijkanten van de gangen parkeren om de doorgang vrij te houden. Ook heeft dit te
maken met de veiligheid als er iets aan de hand zou zijn.
Rapporten (herhaling bericht)
De datum voor de rapporten wordt verschoven van 29 juni naar 6 juli 2018 en dit
heeft te maken met de latere afname van de Cito-toetsen.
Soms gedoe met kinderen op weg maar school?
Als er wat aan de hand is met of tussen kinderen, los dit dan niet zelf op als ouder.
Graag even melden aan juf Yvonne, of juf Jolanda of meester Gerard en die zullen
het dan regelen. We willen problemen oplossen voordat de lessen beginnen. Alleen
dan kunnen de kinderen zich concentreren op de lessen. Bedankt voor de
medewerking!
Schoolreisjes en schoolkamp
Rond half vijf kwamen de bussen terug van de schoolreisjes voor de groepen 1 tot
en met 7. De kinderen stapten moe, tevreden en blij uit. Het was allemaal gezellig en
goed gegaan en ook de leerkrachten en de schoolreis-ouders kunnen tevreden
terugkijken. Bedankt alle ouders en juffen!
Ook het schoolkamp van groep 8 is heel goed gegaan met dank aan de positieve
inzet van groep 8, juf Marianne, juf Jolanda en meester Floris!
Sportdag (herhaling)
De sportdagen voor de leerlingen worden in verband met de Cito-toetsen verplaatst
van maandag 18 en dinsdag 19 juni naar maandag 2 juli voor de groepen 1 tot en
met 4 en dinsdag 3 juli voor de groepen 5 tot en met 8. Nadere informatie volgt.
Feest op het schoolplein
Donderdag, 12 juli gaan we weer - hopelijk met mooi weer - met de kinderen op het
grote plein picknicken. We gaan er een echt feest van maken! Komt u ook luisteren

naar het nieuwe schoollied? Het programma kunt u volgende week in de nieuwsbrief
vinden.

Tot de volgende nieuwsbrief!
Namens het team en de medezeggenschapsraad,
Gerard Stam

