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Goedemiddag
Vandaag hebben wij op onze “eigen”wijze laten zien dat wij hart
hebben voor onderwijs. We hebben onze deuren niet gesloten
om onze stem te laten horen, maar gehoord hebben ze ons zeker.
Op onze facebook pagina vinden jullie leuke foto’s en filmpjes van
deze dag. We hebben onze zorgen geuit en hopen dat hier iets
mee gedaan wordt. We hebben een prachtig vak! Elke dag
werken met de leukste, grappigste, liefste, ondeugendste en
meest leergierige wezentjes op deze aarde is een feest.
Gezamenlijk geven wij kleur aan hun toekomst!! En juist voor die
toekomst moet er nu structureel iets veranderen! Fijn dat zoveel
ouders ons initiatief hebben gesteund door mee te lopen met de
protestmars of ons langs de kant aan te moedigen. Bedankt!
Maandag hebben de groepen 7 en 8 deelgenomen aan het Haaksbergse basisschool
basketbaltoernooi. Het was een sportief en geslaagd toernooi.
Gisteren hebben de kinderen van de onderbouw met hulp van
een aantal ouders pannenkoeken gebakken. Een mooie afsluiting
van het thema pannenkoekenrestaurant. De kinderen hebben
genoten! Bedankt voor jullie hulp!
Deze week zijn in de meeste groepen de laatste Cito toetsen
afgenomen. Nu start voor ons de fase van het bekijken en
analyseren van de resultaten. In het rapport, dat jullie op 14
februari ontvangen, vinden jullie de resultaten. Tijdens de oudergesprekken gaan we deze met jullie
bespreken.
Ik wens jullie, mede namens het team, een fijn weekend toe.
Kim van den Berg
Oudergesprekken
Op 18 en 19 februari staan de oudergesprekken gepland. In sommige groepen zijn er ook
mogelijkheden op andere dagen ingepland i.v.m. de grootte van de groep. Net als de vorige keer,
kunnen jullie je digitaal inschrijven voor de gesprekken vanaf maandag 3 februari. In de bijlage
vinden jullie een brief met de benodigde informatie. We verwachten dat er voor elk kind een gesprek
wordt ingepland, mits door de leerkracht anders is aangegeven. Inschrijven kan t/m 9 februari
2020.

AdoptIDee
In maart/april gaan de groepen 6, 7 en 8 deelnemen aan het project AdoptIDee.
AdoptIDee brengt onderwijs en ondernemingen dichter bij elkaar en draagt op een speelse wijze bij
aan de werknemer van de toekomst. Een aantal plaatselijke ondernemers heeft toegezegd mee te
willen werken aan dit project. De ondernemers werken een probleemstelling uit en presenteren deze
in de groepen. In groepjes bedenken kinderen mogelijke oplossingen en werken deze uit. Hiervan
wordt een mooie flyer, presentatie en/of filmpje gemaakt. De kinderen presenteren hun ideeën op
een stand op de AdoptIDee marktplaats. Een ontmoetingsplek tussen ondernemers, kinderen, hun
ouders en leerkrachten. T.z.t. volgt nadere informatie.
Inmiddels is er een website in de lucht, die de komende periode verder aangevuld zal worden. Neem
gerust een kijkje www.adoptidee.nl.

Voorleeswedstrijd
Afgelopen woensdag heeft Amber uit groep 8 onze school op een
voortreffelijke wijze vertegenwoordigt bij de voorleeswedstrijd in
theater De Kappen.
Helaas heeft zij niet gewonnen, maar we zijn trots op haar
prestatie.

Geen toetsen meer voor kleuters
Al enige tijd geleden heeft de ministerraad ingestemd met het voorstel om geen schoolse toetsen
meer af te nemen bij kleuters. Kleuters ontwikkelen zich spelenderwijs en in sprongen. Een toets met
een opgavenboekje, pen en papier in de schoolbanken doet daar geen recht aan. De leerkrachten uit
groep 1/2 worstelden hier al jaren mee. De uitkomsten van de Cito toetsen bij jonge kinderen zijn
teveel een momentopname en kunnen daardoor een vertekend beeld geven. Wij volgen de
ontwikkeling van alle leerlingen met het procesgerichte kindvolgsysteem Looqin op het gebied van
welbevinden en betrokkenheid. Bij de jonge kinderen volgen we hiermee ook de verschillende
ontwikkelingsgebieden. Hoe de ontwikkeling verloopt wordt met ouders besproken tijdens de
verschillende oudergesprekken.

Nieuw op de website
Er zijn geen berichten op de website geplaatst

07 februari
13 februari
14 februari
18 en 19 februari

Groepen 1 en 2 zijn vrij
Alle leerlingen zijn vrij i.v.m. studiedag
Rapport mee
Rapportgesprekken groepen 1 t/m 7 en

21 februari
21 februari
24 t/m 28 februari
05 maart
06 maart
20 maart

Adviesgesprekken groep 8
Carnaval op school
Alle leerlingen zijn om 12.15 uur vrij
Voorjaarsvakantie
Groepen 1 en 2 zijn vrij
Groepen 1 en 2 zijn vrij
Open huis voor nieuwe ouders

Vragen?
Hebben jullie vragen/opmerkingen over de inhoud van deze nieuwsbrief of zaken aangaande
jullie kind(eren) en/of ons IKC (opvang en school), dan nodigen wij jullie uit deze vragen aan
ons te stellen of jullie opmerkingen met ons te delen.

