Nieuwsbrief
14 januari 2022
Goedemiddag,
We sluiten een heerlijke week af. Kinderen en medewerkers zijn weer enthousiast begonnen na de
kerstvakantie. We horen van kinderen terug dat ze opgelucht zijn dat ze “gewoon” naar school
kunnen. Er gaat niets boven samen spelen en leren!
Deze week hebben kinderen zich weer volledig ingezet en naast taal en rekenen zijn zij ook creatief
bezig geweest. Op de leerpleinen zien we hiervan de resultaten. Hier hangen de mooiste
kunstwerken!!
Ik wens jullie, mede namens het team, een fijn weekend toe
Kim van den Berg

Zilveren weken
Na elke vakantie doorloopt een groep bepaalde fasen in het proces van groepsvorming, te weten:
1. Forming
In deze fase komt de klas voor het eerst (weer) bij elkaar – ‘Wat is mijn relatie tot de rest van
mijn klasgenoten?’
2. Storming
Posities in de klas worden ingenomen. Tumultueuze fase.
3. Norming
Normen worden bepaald – ‘Hoe gaan we met elkaar om?’
4. Performing
Bij een positieve groepsvorming zijn de leerlingen in deze fase productief.
5. Reforming (evaluatie)
Fase waarin duidelijk wordt dat het einde van de groepssamenstelling nadert.
De zilveren weken’ is de naam voor de groepsvormingsperiode na de kerstvakantie. Met name na
een vakantie kan een groep weer in de storming fase terecht komen. Hoewel groepsvorming een
continu proces is, besteden we tijdens de zilveren weken extra aandacht aan de norm. Dit doen we
door school- en groepsafspraken te herhalen, blikken we met kinderen terug en vooruit, besteden
we middels activiteiten aandacht aan het wij-gevoel in de groep. Hiermee behouden we de fijne en
veilige sfeer in de groepen.

CITO toetsen
De komende weken worden in de groepen 3 t/m 8 de Cito toetsen afgenomen. De resultaten hiervan
zijn terug te vinden in het rapport dat de kinderen meekrijgen op 11 februari 2022 en worden
besproken tijdens de oudergesprekken in de week van 14 februari.

Studiedag
Op dinsdag 18 januari hebben wij een online studiedag en hebben alle kinderen van groep 1 t/m 8
vrij. De peuteropvang gaat wel gewoon door.
Op deze dag krijgt de professionalisering van Taal binnen ons IKC een vervolg, nemen we een besluit
over de afname van de centrale eindtoets en de aanschaf van chromebooks.

Luizencontrole
De luizencontrole wordt nog niet opgestart i.v.m. de geldende richtlijnen. Graag jullie kind(eren)
thuis goed controleren op hoofdluizen. Alvast bedankt.
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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.

