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Agenda november/december
Di. 12 dec. : stakingsdag, de school is gesloten

Ma. 25 dec. 2017 t/m vrij. 5 jan. 2018: kerstvakantie

Woe. 20 dec.: Kerstviering

Ma. 15 jan.: MR-vergadering 19.30 uur.

Nieuw rapport in ontwikkeling
Dit schooljaar hebben we nieuwe methoden voor groep 1/2, aanvankelijk lezen en taal geïntroduceerd. Ook hebben we voor de
zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek) voor een thematische en geïntegreerde aanpak gekozen. Dit alles
heeft ingrijpende consequenties voor onze schriftelijke rapportage.
Er is een werkgroep vanuit het team die een nieuw rapport aan het ontwikkelen is voor de leerjaren 3 t/m 8. Deze werkgroep is
inmiddels een aantal keer bij elkaar geweest. Wij zijn op zoek naar ouders die een bijdrage willen leveren door feedback te geven op
de plannen en wellicht wensen kunnen inbrengen m.b.t. de schriftelijke rapportage. Mocht u hiervoor belangstelling hebben dan kunt
u zich aanmelden bij Ellen Rehorst, coördinator leerlingenzorg en voorzitter van de werkgroep, door een berichtje te sturen naar
clz.schakel@onderwijsprimair.nl .
In de decembermaand hebben we geen schriftelijke rapportage, omdat het oude rapport niet meer passend was bij de nieuwe
methoden. Dit hebben we ondervangen door u uit te nodigen voor een 10-minutengesprek. Veel ouders hebben van deze
mogelijkheid gebruikgemaakt en een afspraak met de leerkracht(en) van hun kind(eren) gepland. Dat is fijn, zo kunnen we op deze
wijze de ouders een beeld geven van de vorderingen van hun kind op het gebied van lezen, taal en rekenen. In deze gesprekken
komt natuurlijk ook het welbevinden van uw kind op school aan de orde.
In de maanden januari en februari zullen de methode-onafhankelijke en landelijk genormeerde toetsen, in de volksmond de cito’s,
worden afgenomen. Eind februari/ begin maart wordt u opnieuw uitgenodigd voor gesprekken en zal uw kind een rapport ontvangen.
Basisschool-app
We hebben geconstateerd dat lang nog niet alle ouders zich hebben aangemeld voor de basisschool-app. Houdt u er wel rekening
mee, dat nieuws, nieuwsbrieven en berichten uit de groepen vanaf 1 januari 2018 alleen nog via de app verspreid worden. In de
nieuwsbrief van 11 november is de installatieprocedure voor de app op telefoon of tablet uitgelegd. Heeft u hulp nodig, stuur dan een
e-mail naar Ruud Boland, onze ict-er. ( ict.schakel@onderwijsprimair.nl )
Kerstviering

Woensdag 20 december vieren we kerst op school. Het kerstdiner begint om 17.00 uur. Rond 19.15 uur is de kerstviering
afgelopen. Maandag 11 december krijgt uw kind een briefje mee voor het kerstdiner, waarop u weer heerlijke dingen kunt noteren
die u gaat maken.
Het programma ziet er dit jaar iets anders uit. We dineren eerst met de kinderen in de klas. De ouders van groep 1 t/m 4 halen de
kinderen om 18.30 uur uit de klas en verzamelen op het schoolplein. Daar zingen we met elkaar kerstliedjes en aansluitend lopen we
een lampionnenoptocht. (Bij slecht weer kan de optocht niet doorgaan). Kinderen van groep 1 t/m groep 4 onder leiding van hun
ouders. Kinderen vanaf groep 5 mogen zelf meelopen. Om de lampion te laten schijnen vragen we u 2 AA batterijen aan uw
kind mee te geven.
De optocht is voor een goed doel, het Sophia kinderziekenhuis. Vanaf maandag 18 december staat er in de hal een collectebus
waarin u een vrijwillige bijdrage kunt doneren. De route van de lampionnenoptocht “lichtjes voor Sophia” is als volgt:
Schoolplein, Nachtegaallaan, Kerkweg, Rozenlaan, Schoolplein
Dus:17.00 uur tot 18.30 uur diner in de klas; 18.30 uur ouders van groep 1 t /m 4 halen kinderen uit de klas.
18.35 uur: met elkaar zingen we kerstliedjes op het plein; 18.45 uur: start optocht: “lichtjes voor Sophia”.

