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Nieuwsbrief januari-februari 2019
Het nieuwe kalenderjaar start in januari en februari met de onafhankelijke toetsen en de
rapportbesprekingen. Met de onafhankelijke toetsen wordt gekeken wat er over een langere
periode van een half jaar bijgeleerd is. Deze opbrengsten zijn een deel van wat wij volgen en
belangrijk vinden. Wij vinden sociaal-emotionele ontwikkeling en het uitbreiden van
vaardigheden zeker zo belangrijk. Kinderen zijn zo veel meer dan de opbrengst van een
cognitieve toets; op school besteden wij veel aandacht aan de persoonlijke ontwikkeling van
uw kind. Het leven is mede een ontdekkingsreis naar wie we zijn, wat we kunnen en wat we
voor elkaar kunnen betekenen. Wij merken ook aan de gesprekken met u dat u het
belangrijk vindt dat uw kind goed in zijn/haar vel zit en of wij inderdaad het kind echt ‘zien’.
Toch kunnen en willen we niet om de cognitieve vorderingen heen; ook dit is een van de
poten van ontwikkeling, maar voor ons is het een én én! In groep 8 zijn de VO-advies
gesprekken geweest. De keuze voor een vervolgschool is mede afhankelijk van deze cijfers.
Succes in het VO en onderwijs (en het leven) in het algemeen wordt mede weer bepaald
door onze persoonskenmerken: inzet, doorzettingsvermogen, interesse, veerkracht enz.
In ons projectonderwijs 4xWijzer zit de meervoudige intelligentie als basis voor respect voor
ieders profiel. Ieder is anders en leert anders en dat is juist oké! Ook het kindgericht werken
past bij dit concept om verder te kijken dan het cijfer alleen. Het ‘zien’ van de kinderen met
hun eigen talenten op welk gebied dan ook!
Het is ook het jaar van het schoolplan en de tevredenheidsvragenlijsten. Wij vragen uw
medewerking hiervoor!
U leest hier meer over in de nieuwsbrief.

Personeel
Juf Carina is inmiddels bevallen van een zoon: Boaz. Van harte gefeliciteerd!
Juf Annemieke heeft vanaf januari de klas op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
onder haar hoede. Deze overgang is soepel verlopen. Juf Annemieke en de kinderen hebben
het goed met elkaar.
Juf Louise werd 4 februari weggeroepen vanwege de snel achteruitgaande gezondheid van
haar vader. Woensdag 6 februari is haar vader overleden en 13 februari heeft de begrafenis
plaatsgevonden. Wij leven met juf Louise mee en wensen haar en haar gezin Gods liefde en
nabijheid toe. Juf Louise begint maandag 18 februari weer in de klas met haar
werkzaamheden.
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Schoolplan en tevredenheidsvragenlijsten
Elke vier jaar wordt er teruggekeken en vooruitgekeken: wat ging er goed en gaan we zeker
mee verder en waar is verbetering nodig of zijn er wensen voor verandering.
Wij verwerken dit in een nieuw schoolplan, waarbij het oude geëvalueerd wordt.
Wij hebben daar uw medewerking voor nodig!!!

Deze maand nog zal er een (uitgebreide) vragenlijst voor u uitgezet worden. We vragen een
kwartier van uw tijd. Er wordt één vragenlijst per gezin verzonden. Dat kan betekenen dat
bij twee mailadressen de link voor de vragenlijst maar bij een van de ouders/verzorgers
binnen komt. Wij vragen u dringend om per gezin een vragenlijst in te vullen. Alleen bij
een grote respons kunnen wij de antwoorden goed interpreteren en mee laten wegen. U
helpt ons er echt mee. Dank u wel daarvoor!!!
Wij stellen uw mening op prijs.
Er zal een 1-2-3-4 schaal zijn, waarbij
de 1 staat voor dat is er niet,
de 2 voor meer niet dan wel,
de 3 voor meer wel dan niet en
de 4 voor dat is meestal zo.

Nieuwe leerlingen
De beste PR komt van u als ouders! Kent u nog ouders met jonge kinderen die goed zouden
passen op onze basisschool, vertelt u hen dan wat voor fijne school we hebben. We hebben
plaats voor 4-jarigen!

Cultuuractiviteit groep 1-2
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Schoolplein en fietsen
Het nieuwe schoolplein is inmiddels ook opgeknapt: een heel ander zicht met de nieuwe
tegels. We denken nog na of het kleine hek nog verplaatst kan worden, zodat het plein nog
meer een geheel kan worden.
Fietsen: De fietsen van groep 7-8 worden voortaan op het nieuwe plein geplaatst in het
fietsenrek. De andere fietsen worden netjes op het oude plein in de rekken geplaatst.
Zo willen we de entree netjes houden.

Derde prijs bij het volleybaltoernooi, eerste prijs voor de mascotte en het spandoek!

Parro
Wij hebben het inplannen van de oudergesprekken via Parro gedaan: nieuw voor ons en u!
Wij hebben de indruk dat dit goed gegaan is.
Er was ruimte om te kiezen en we merkten dat enkele tijden snel verzegd waren.
De leerkrachten bekijken Parro berichten tussen tussen 8.00 – 18.00 uur op maandag t/m
vrijdag in werkweken, afhankelijk van hun werkdag. In het weekend lezen we geen Parro
berichten.
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Waar
-

kun je Parro voor gebruiken:
Doorgeven van absentiemeldingen
Praktische berichten aan de leerkracht
Aanvragen van een afspraak met de leerkracht.
Er kunnen activiteiten door de leerkracht binnen Parro aangegeven worden. De
leerkracht heeft zelf de keuze of zij dit wel/niet doet.
- Er kan hulp gezocht worden voor activiteiten door de leerkracht.

Ouderraadouders- overblijven - luizenouders
De ouderraad is op zoek naar ouders die het leuk vinden om mee te denken en mee te
helpen bij de activiteiten die op school georganiseerd worden. Veel activiteiten kunnen alleen
doorgaan bij voldoende hulp. Daarnaast zal er ook incidenteel hulp nodig zijn bij activiteiten.
U kunt zich ook daarvoor opgeven: denk aan de extra hulp bij de Koningsspelen, rijden bij
activiteiten enz.
Overblijven: Wilt u eraan denken om de lijst in de hal goed in te vullen. De vaste
overblijvers staan er al op. Zijn zij afwezig moet dit ook doorgegeven worden. Blijft uw kind
af en toe over, vergeet dan ook niet dit op de lijst in de hal te vermelden.
’s Morgens wordt er nl. gekeken hoeveel hulp er nodig is!
Verder verwachten we dat kinderen tijdens het overblijven luisteren naar de ouderhulpen en
zich aan de regels houden die gelden op school. Wilt u dit nog eens bespreken met de
kinderen?
Dank u wel.
Luizenouders: Elke maandag na een vakantie is er luizencontrole. De luizengroep heeft
extra hulpouders nodig. U kunt u opgeven bij Marja Pieper. Vele handen maken licht werk!
Deze controle is ook in het belang van uw kind!
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Vijf basisregels
Wij gaan op school uit van vijf basisregels, waarnaartoe alle andere regels herleid kunnen
worden. Deze regels zijn er om de sfeer op school, de omgang met elkaar en het zorgvuldig
omgaan met de spullen goed te regelen.
Deze basisregels gelden voor jong en oud, leerling, leerkracht en ouder! Als we ons hieraan
houden, gaat alles fijner en beter.
1. Ik zorg voor mezelf en ook voor jou
2. Goed luisteren naar elkaar, daar heb ik wel oren naar
3. Samen kun je meer
4. Opgeruimd en schoon, doe je gewoon
5. Rennen en spelen is fijn, maar in de school zullen we rustig zijn

Leerlingenraad
-Er
-Er
-Er
-Er

zijn extra ballen aangeschaft voor elke groep.
is een nieuw volleybalnet besteld.
is voor elke groep een ballennet.
is een volleybal en een voetbal aangeschaft.

-De leerlingen willen graag meer strips op school om tijdens overblijven of vrije
leesmomenten te lezen. Wil u thuis nog eens kijken of u nog oude strips heeft die naar
school mogen?
Met vriendelijke groet,
Cokky Schults-van Goch

Gastles door Jan-Pieter Mostert over migratie.
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Belangrijke data
In blauw worden gewijzigde of nieuwe data aangegeven t.o.v. de vorige nieuwsbrief.
21 februari
21 februari
22 februari
22 februari
26 februari
27 februari
28 februari
4 maart t/m 8 maart
11 maart
15 maart
22 maart
22 maart
12 april
16-17 april
18 april
19 april t/m 03 mei
06 mei
10 mei
14 juni
17, 18 juni

GGD in personeelskamer voor 5-jarigen (afspraak)
aanmeten muziekinstrument groep 5 leerlingen 11.15 u.
Groep 7-8 excursie Den Haag: 07.25 op school zijn!
Muzieklessen overige groepen
tentoonstelling bb 13.15-14.00 uur
Biddag (school dicht)
Juf Gerda ’s morgens groep 5-6
Voorjaarsvakantie
Luizencontrole
Muzieklessen
muzieklessen alle groepen
Leerlingenraad (lln. eten op school)
Koningsspelen (ouderhulp bij nodig)
IEP eindtoets
’s middags Paasviering in Ger. Kerk
Vakantie: inclusief Goede Vrijdag, Pasen, Koningsdag,
04 en 05 mei.
Luizencontrole
PR commissie
Schoolreisje groep 3 t/m 8
Kamp groep 8

Verschillende foto’s
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