Nieuwsbrief 11
Week 7
17-02-2017

Voor nu wens ik iedereen eerst een fijne
voorjaarsvakantie!

Kalender
Week 8
Week 9
27-02
28-02
06-03
10-03
24-03
26-03
31-03
07-04
Week 15
14-04 t/m17-04
18-04 en 19-04
21-04
24-04 t/m 30-04

VOORJAARSVAKANTIE
10-minuten gesprekken
Rapporten mee!
15.30 – 16.30 uur
Ouderfocusgroep (leerplein/hal)
19.45 uur MR vergadering
Leerlingenfocusgroep
Nieuwsbrief 12
Nieuwsbrief 13
Schoolkerkgezinsdienst
Maandsluiting 5/6 (in het
jaarrooster staat 1/2, dit moet 5/6
zijn)
Nieuwsbrief 14
Intekenen gesprekken
Paasweekend
IEP-eindtoets
Nieuwsbrief 15
Koningsspelen: alle kinderen om
12.00 uur vrij!
MEIVAKANTIE

Ouderfocusgroep
Op dinsdag 28 februari is er weer een bijeenkomst van
de ouderfocusgroep (15.30 tot 16.30 uur). Alle ouders,
verzorgers zijn welkom om te komen en met elkaar te
praten en mee te denken over de ontwikkelingen op onze
school.
Een aantal voorbeelden van ontwikkelingen bij ons op
school die mede tot stand zijn gekomen door de
ouderfocusgroep:
Invoeren van maandsluitingen
Invoeren van pleinwacht voor schooltijd en
tijdens de pauzes
Invoering lesmethode ‘Groove me’
Invoering Snappet (adaptief onderwijs)
Deze keer vragen we u ook om mee te denken over de
volgende punten:
Wat willen we meenemen naar het nieuwe
Kindcentrum? (Welke kwaliteiten hebben we in
huis? Waar bent u tevreden over?)
Wat moeten we niet meenemen naar het
nieuwe Kindcentrum? (Wat zou u graag anders
willen zien? Wat mist u op onze school?)

Trijnie Tuil

de themahoek bij groep 1/2
Centrale Eindtoets
In april maakt groep 8 een (verplichte) eindtoets. De
scholen zijn vrij in de toetskeuze. Na jarenlang de CITOeindtoets gedaan te hebben, maken we nu de keuze voor
de IEPtoets.
Sinds vorig schooljaar hebben we ons verdiept in de IEP
en dit jaar hebben de kinderen van groep 8 een
voorbeeldboekje gemaakt. Onder andere de minder talige
rekenopdrachten, duidelijkere vraagstelling en het
kunnen schrijven in het opgaveboekje hebben ons doen
besluiten over te gaan op de IEPeindtoets.
Rapporten
In het rapport vindt u een toestemmingsformulier voor
het geven van planmatige zorg. Mocht het zo zijn dat uw
kind in de loop van zijn schoolloopbaan zorg nodig heeft,
dan geeft u ons hiermee toestemming om de zorg
planmatig te verlenen.
Wilt u dit formulier tijdens de 10-minuten gesprekken
inleveren?

Komt u ook om mee te praten? U bent van harte
welkom!
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Nieuws uit de groepen
Groep 5/6
Maandag 6 februari ben ik mijn eindstage begonnen in
groep 5/6. Het jaar uit zal ik op de maandag, dinsdag en
woensdag voor deze klas staan.
We hebben inmiddels het thema van natuur en techniek
afgerond; techniek om ons heen, denk aan bouw- en
elektrotechniek.
Met rekenen hebben we de toets van het zesde blok
gemaakt. Voor groep 6 kwamen hier veel breuken en
verhoudingen aan bod. Groep 5 heeft geleerd om op
verschillende manieren te vermenigvuldigen en te delen.
Groep 6 is met spelling bezig met het
werkwoordenschema.
Groep 5 heeft bijvoorbeeld dubbelwoorden geleerd.
We merken dat het fijn is dat we met meerdere juffen in
de klas zijn, zodat we extra hulp kunnen bieden.
Groetjes,
juf Rolinke.

een heerlijk kopje thee
School Kerk Gezinsdienst

Groep 7/8
Deze week hebben we ons thema over het Romeinse Rijk
afgesloten. We laten onze werkstukken nog even
hangen/staan zodat u in de week van de
oudergesprekken nog een kans heeft om ze te bekijken.
Verkeersexamen theorie groep 7!
Op 6 april maakt groep 7 het theoretisch
verkeersexamen. Vanaf nu kunnen kinderen
oefenexamens maken op www.examen.vvn.nl
Wilt u samen met uw kind hier oefenen voor het
examen? Wacht hiermee niet tot het laatste moment, de
website is dan regelmatig overbelast.
Het praktisch verkeersexamen volgt later. Te zijner tijd
informeren wij u daar over.

Op zondag 26 maart zal er weer een School Kerk
Gezinsdienst gehouden worden. Wij zijn nog op zoek
naar ouders die ons hierbij willen helpen. Lijkt het je leuk
om deze dienst samen met ons voor te bereiden? Dan
horen wij het graag!
Jeanet vd Ploeg en Alyke Zuidhof (zuidhof@planet.nl)

@wicherzitsema

Wilt u komende tijd oude kranten bewaren? We zijn door
onze voorraad in het magazijn heen.
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