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OUDERGESPREKKEN

Kalender

Vrijdag 9 maart krijgt uw zoon/dochter het rapport
mee naar huis. In de week erop, dinsdag 13 maart en
donderdag 15 maart, zijn de oudergesprekken.
Op woensdag 7 maart zullen de tijdslots opengezet
worden via MijnSchoolInfo. U kunt dan zelf een
afspraak inplannen.
Natuurlijk verwachten we alle ouders!
Vanwege een eerder gesprek is voor groep 8 de
inschrijving meer vrijblijvend en op dinsdag- en
donderdagmiddag gepland.
Voor groep 6 zijn de in te plannen tijden verspreid
over maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag.

9 maart
13 en 15 maart
29 maart
30 maart, 2 april

Onderwijstijd
Hoe zit dat met studiedagen, aantal uren onderwijs
en vakanties? Wel, alle leerlingen moeten over 8 jaar
minimaal 7520 uur onderwijs hebben op de
basisschool. In de groepen 1,2,3 hebben we dit jaar
906 uur onderwijs. In de groepen 4-8: 974 uur.
Daarmee voldoen we ruim aan de wet. De
studiedagen en ook de stakingsdagen zijn hier dan al
van af getrokken 😉.
Die studiedagen hebben we overigens echt nodig…

Studiedag 21-2
Natuurlijk is het niet ideaal die studiedagen op
verschillende dagen over het jaar. Door gebruik te
maken van verschillende dagen kunnen we echter de
belasting bij parttimecollega’s verlichten.
Een onderwerp afgelopen studiebijeenkomst ging
over het bevorderen van de leerhouding van
kinderen. Hoe beter kinderen zicht hebben op het
eigen leren, des te groter de betrokkenheid en dus
resultaten. Misschien gaat u de komende weken iets
van uw kind horen over de Learning Pit……. De
Learning Pit is een leerkuil die je doorloopt bij het
leren
van
nieuwe
dingen…

- Rapporten mee
- Oudergesprekken
- Paaslunch, 14.00 vrij
- Goede Vrijdag, 2e Paasdag
geen school

Teamnieuws
Juf van der Zwan (groep 1-2a) is
afgelopen week de blije moeder
geworden van dochtertje Noor! Juf
van Rest is de vervanger tijdens haar
verlof.
Wellicht heeft u al enige tijd meester Koorevaar
gemist. Serieuze rugproblemen houden hem thuis.
Gelukkig gaat het beter en hopen we hem binnenkort
weer even te zien op school.

Een bericht van kinderdagverblijf 2Samen
Beste ouders,
Op 1 februari hebben wij onze babygroep van
kinderdagverblijf 2Ontdekkers uitgebreid van 8 naar 12
kindplaatsen. Dit betekent dat er daardoor op alle dagen
weer plaatsen beschikbaar zijn voor zowel de baby- als
peutergroep!
Ook bij BSO 2Orka’s (in het bijgebouw van de
Vuurtorenschool) hebben we nog een aantal plaatsen
beschikbaar.
Wilt u uw kind aanmelden voor het Kinderdagverblijf van
2Ontdekkers?
Dit
kan
via
onze
website
https://2samen.nl/kindercentrum/2ontdekkers
Heeft u interesse in een rondleiding of wilt u meer
informatie dan kunt u contact opnemen met 2Ontdekkers
op telefoonnummer 070-8200884 of stap even binnen
bij het kinderdagverblijf van 2Ontdekkers (het bijgebouw
op het schoolplein)!
Met vriendelijke groet,
Olwyn van Oeffelen
Unitmanager 2Ontdekkers/2Orka’s
Werkdagen:
06 81803552

ma/di/do/vrij

Madurodam

Verder….

Wist u dat De Vuurtoren Madurodam geadopteerd
heeft als herdenkingsmonument? In de schoolhal
hangt het bijbehorende monumentplaat.

Speelgoed, educatief en sociaal.
De termen ‘Speelgoed, educatief en sociaal’ maken dat we
het volgende ontvangen berichtje opnemen in de
Nieuwsbrief:
“Wij zijn Gert-Jan van den Ende en Paul van der Knaap en
na vele jaren ervaring met kinderentertainment en
educatief speelgoed, gaan wij een speelgoed winkel met
een sociaal karakter beginnen in de Badhuisstraat nummer
10 te Scheveningen.
Wij hopen dat jullie ons willen helpen om hier bekendheid
aan te geven door dit mailtje door te sturen naar Iedereen
die ons daarin bij kan staan.
Woensdag 14 maart is de opening ,samen met Ernst en
Bobbie (Gert-Jan is ook Bobbie) om 15.30 uur.
Iedereen is natuurlijk van harte welkom om deze opening
bij te wonen. We hopen tot dan!
Paul en Gert-Jan”

Groep 7 van onze
school
legden
op
donderdag 8 februari
een krans bij het beeld
van George Maduro,
naamgever
van
Madurodam
en
oorlogsheld uit de
Tweede Wereldoorlog.
Met het leggen van de krans – op het plein voor het
attractiepark – stonden de leerlingen stil bij de
sterfdag van deze jonge held. Het bezoek was
onderdeel van het project Adopteer een
oorlogsmonument van het Nationaal Comité 4 en 5
mei. Jaarlijks brengt onze school een bezoek aan
Madurodam om het verhaal achter het monument te
ontdekken.
George Maduro speelde in 1940 een beslissende rol
bij de herovering van Villa Dorrepaal in Leidschendam
en bij het bevrijden van gevangenen later in de
oorlog. Op 8 februari 1945 overleed hij in
concentratiekamp Dachau.

Interessant:
Museumnacht Kids
Zaterdag 17 maart 16.30 – 22.00 uur
Gemeentemuseum Den Haag
www.gemeentemuseum.nl/museumnachtkids

Tafels
We hebben wat tafels en tafeltjes
over……
Wellicht kent u een bestemming?
We zetten ze vrijdagmiddag 9 maart
buiten. Om mee te nemen of….?

Cito-uitslagen en rapportcijfers

Cursus Spaans
Op de woensdagmiddag volgen 8 leerlingen een
cursus Spaans. Juf Claudia wil een vervolgcursus
aanbieden
en
daarnaast
weer
een
beginnersgroep
starten. Binnenkort
komt hierover een
mailing.
Startdatum: 11 april 2018 om 12:45

In januari-februari heeft uw zoon of dochter cito-lvs
toetsen gemaakt. LVS staat voor Leerlingen-VolgSysteem.
Met het rapport ontvangt u een uitdraai van de
toetsresultaten. Betekenis van de Romeinse cijfers:
I 20% hoogste scores
II 20% scores daaronder maar boven landelijk
gemiddelde
III 20% scores rond het landelijk gemiddelde
IV 20% scores onder landelijk gemiddelde
V.. 20% laagste scores
Rapportcijfers kunnen soms sterk verschillen van de
Citoscores. Wanneer een kind bijvoorbeeld heel goed
haar/zijn huiswerk leert, kan dit resulteren in een
hoog rapportcijfer. Andersom is ook mogelijk…..
Wat valt u straks nog meer op? De juf of meester
bespreekt dat graag met u!

