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De jaarstart
Uitgerust en met goede voornemens zijn de groepen
dit kalender jaar van start gegaan. Vanaf de derde
week stonden de citotoetsen op de kalender. En
eigenlijk zijn door alle zieke kinderen deze nog niet
helemaal afgerond. Groep 8 is inmiddels met
schoolkamp geweest en een aantal andere groepen
hebben zo ook al een activiteit gehad. Zie de website‘groepen’ hiervoor.

Oudercommissie
Inmiddels hebben 10 ouders zich aangemeld om lid te
worden van onze nieuwe oudercommissie.
Binnenkort is er een startoverleg. Onze
oudercoördinator mevr vd Geest is daarbij, evenals
de consultant die het startproces begeleid, mevr
Kloos.
Ziekenboeg
De griep heeft flink toegeslagen. Er waren groepen bij
die 6 tot 9 kinderen misten!
Ook hebben we te maken met zieke teamleden. Met
de landelijke informatie hierover zal het u niet
ontgaan zijn dat het heel moeilijk is om vervanging te
krijgen. Afgelopen week hebben we 2 groepen enkele
dagen moeten verdelen over andere groepen,
daarnaast is ook 1 klas voor een dag samengevoegd
met de paralelklas. Verder is er een dag een invaller
geweest en 2x een juf die een dag extra kwam
werken.
We zijn blij dat we alle kinderen op school konden
houden. Dit door inzet en flexibele instelling van het
team . Overigens moet gezegd dat de kinderen,
voorzien van afgestemd werk, zich ook prima weten
te plooien in hun tijdelijke klas.
Laatste nieuws: Voor groep 6 is er op do. 9 en vr .10
februari een vervanger.
Kalender
Woensdag 21 januari
24/2 t/m 4/3
9 maart
13 maart

- Studiedag
- Voorjaarsvakantie
- Rapporten mee
- Oudergesprekken

Schoolontwikkeling
In onze schoolontwikkeling werken we op alle fronten
tegelijk: Efficiënte en gestructureerde organisatie,

ouderbetrokkenheid, uitstraling en inrichting en
natuurlijk onderwijskwaliteit. Op 21 februari hebben
we een studiedag, waarbij we ons verdiepen en
bekwamen in de leskwaliteit, met nu specifieke
aandacht voor het versterken van de leerhouding van
kinderen. We noemen dat ‘Growth mindset’.
Het is ook de dag dat we een stuk analyse doen van
de toetsresultaten van groepen. Dat doen we volgens
het
model
van
Handelingsgerichtwerken:
Waarnemen – begrijpen – plannen – uitvoeren. Dit is
dan ook een drukke periode voor de leerkracht. Naast
de analyses zijn er nog de groepsbesprekingen van iber met de leerkracht en het maken van rapporten….

Rapporten
Het formuleren van een gedegen rapportage
(schoolrapport) is belangrijk. In de planning is de
rapportuitreiking vastgesteld op vrijdag 9 maart. De
oudergesprekken zijn dan op dinsdag 13 maart. Wel
is het zo dat als er bijzonderheden of zorgen zijn n.a.v.
de meest recente toetsen, u als ouder al eerder
benaderd wordt.
Daar de gehanteerde rapporten niet
goed bevielen, is er een nieuw
ontwerp gemaakt. Deze is dan de
basis van een vast format die
volgend jaar in een nieuw te
gebruiken administratieprogramma
geïntegreerd zal zijn.

Schoolkamp groep 8
Als leerlingen na jaren een bezoekje brengen aan hun
oude basisschool, vraag ik hen graag naar wat ze het
leukste vonden…… 9 van de 10 keer is dat ‘Kamp’. Ook
nu nam groep 8 prachtige herinneringen mee terug.
Een bus vol! En die bus werd vorige week opgewacht
door allemaal blije ouders… Meer informatie via
Klasbord.

