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Beste ouder(s) en / of verzorger(s),
Alweer de laatste nieuwsbrief van het jaar. De kerstviering staat voor de deur, we hopen dit jaar weer
op een leuke kerstavond met veel lekker eten en gezelligheid tijdens het kerstdiner.
Terugblik
We kunnen terugkijken op een geslaagd jaar. Allereerst hebben we weer het basisarrangement
toegekend gekregen van de onderwijsinspectie. De inspecteurs hebben een dag meegelopen en ons
onderwijs onderzocht. Hun conclusie was dat wij ruim voldoen aan de eisen die aan het onderwijs
gesteld worden. Natuurlijk fijn om te horen. We blijven dan zelf ook scherp op onze resultaten door
het analyseren van onze leerresultaten. We blijven ons ontwikkelen. Daarnaast hebben we als team
ook veel scholing gehad op het gebied van omgaan met gedrag. We merken de laatste tijd meer rust in
de school. Ook volgend jaar zullen we weer aan de slag gaan met gedrag. We hebben een methode
(Goed Gedrag) waarmee we met de leerlingen zullen gaan oefenen. Natuurlijk hebben we ook weer
aandacht gehad voor cultuur. We zijn begonnen met een nieuwe muziekjuf, waardoor alle leerlingen
weer muziekles krijgen. En we hebben een Moskee bezocht, bezoeken een kerk, hebben aandacht
gehad voor de Islam, het Christendom, samenleven en samenwerken.
Personele wijzigingen
Medio januari zal juf Nadia met zwangerschapsverlof gaan. Dit betekent dat er een aantal personele
wijzigingen zullen plaatsvinden. Juf Karin, nu als juf verbonden aan groep Ster, zal op donderdag en
vrijdag groep Komeet voor haar rekening nemen. Daarnaast hebben we een nieuw personeelslid
gevonden. Daisy zal na de kerstvakantie starten als onderwijsassistent en groep Ster ondersteunen.
Toetsweek leerlingen
Vanaf 15 januari zullen we op school weer starten met de afname van de CITO toetsen voor alle
leerlingen. Deze toetsen worden gemaakt door een onafhankelijke instelling (CITO) en zijn bedoeld
om het niveau van de leerling te bepalen. Andersgezegd kunnen wij zien welke lesstof de leerling al
beheerst. Dit helpt ons om het juiste lesaanbod voor de leerling te bepalen. Uiteraard is het moment
van toetsafname slechts één meetmoment. De toestgegevens helpen de school om samen met de
resultaten van de eigen toetsen en de observaties van de leerkracht, een goede inschatting te maken
van het niveau van de leerling. Het is het natuurlijk fijn voor de leerling als de toetsen goed gemaakt
worden. Dat is motiverend en een beloning voor het harde werk, maar ook is het nuttig dat de leerling
zelf zicht krijgt op wat hij of zij al goed kan en wat we nog wat meer moeten oefenen. De leerkrachten
bespreken de resultaten dan ook met de leerlingen (de hogere groepen).
Wat kunt u zelf doen?
- De toetsweek is slechts één van de vele meetmomenten. En toetsen maken is al spannend
genoeg. Stel uw kind gerust. De toetsweek is niet belangrijker dan andere weken.
- Goed uitgerust is het beter leren en presteren. Uiteraard geldt dit voor alle schoolweken maar
ook voor de toetsweek. Op tijd naar bed en een gezonde leefstijl zorgen voor meer
concentratie bij de leerling.

-

Kijk eens samen met uw kind naar het huiswerk! Wellicht doet u dat altijd al maar anders is
de komende periode een mooi moment om uw kind te motiveren bij het huiswerk. Het
huiswerk is vaak juist de stof die de leerling moeilijk vindt.

Te kleine gymkleding
Vaak groeien kinderen snel uit hun kleding en schoenen. Heeft u niets meer aan de gymkleding en
gymschoenen? Wij houden dit dan graag op school. Het gebeurt wel eens dat kinderen hun spullen
vergeten. Of om diverse redenen schone kleding nodig hebben. Het is dan erg handig om kleding en
schoenen achter de hand te hebben.
Ouderraad
Volgend jaar willen we graag een ouderraad formeren. Wie heeft er interesse en tijd om samen met
een aantal andere ouders mee te denken over de activiteiten op school? Heeft u een paar uur per
maand de tijd en lijkt het u leuk om samen met andere ouders ons te helpen op school? Laat u ons dat
dan weten!
Nachoolse activiteiten
De afgelopen periode hebben we een aantal naschoolse activiteiten uitgevoerd. Na de kerstvakantie
beginnen we weer met een aantal nieuwe activiteiten.
Skillsclub
Onderbouw (5 t/m 9 jaar) op dinsdag van 14:30 – 15:30 uur
Inschrijven is nog mogelijk tot 15-01-2018
Bovenbouw (8 t/m 12 jaar) op woensdag van 14:30 – 15:30 uur
Inschrijven is niet meer mogelijk
Gymplus
Gymplus wordt gegeven op donderdag van 14:30 – 15:30 uur
Extra bewegingsonderwijs, voor alle leerlingen. Inschrijven is het hele jaar mogelijk
Vooraankondiging:
De komende activiteiten zullen in de loop van het schooljaar worden aangeboden. Na de vakantie
volgt er meer informatie. Houdt u de nieuwsbrief in de gaten.
Meidenvoetbal
Op de vrijdag van 14:30 – 15:30 zal er een voetbalclinic voor meisjes georganiseerd worden.
Beeldende vorming
Op de donderdag van 14:30 – 15:30 zal er een creatieve activiteit aangeboden worden.
Kalender
Zaterdag 23 december t/m
maandag 08 januari 2018
Maandag 08 januari 2018
Ma 15 t/m vrij 20 januari 2018

Kerstvakantie

Alle groepen

Studiedag, leerlingen vrij
Toetsweek

Alle groepen
Alle leerlingen

WIJ WENSEN U EEN FIJNE KERSTVAKANTIE, GEZELLIGE
FEESTDAGEN EN EEN GOED EN LEERZAAM 2 0 1 8 !

