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Verslag eerste Leerlingenraad 22 januari 2019
Afgelopen dinsdag heeft onze 'Leerlingenraad', onder leiding van juf José, voor het eerst vergaderd.
Doel van dit nieuwe initiatief is om regelmatig met kinderen in gesprek te gaan over onze school en
om kinderen een actieve rol te geven in de besluitvorming over het verbeteren van ons onderwijs.
Kinderen uit de groepen 5 t/m 8 hadden in de klas de vergadering vooraf zorgvuldig voorbereid. Er
zijn veel belangrijke punten over onze school besproken. We zijn de vergadering, onder het genot
van een goed glas limonade, begonnen met een kennismakingsrondje. Nadat we de agenda hadden
doorgenomen, zijn we uitgebreid met elkaar in gesprek gegaan.
Er waren informatieve punten over de Koningsspelen en ons nieuwe 'Spaardoel'. Maar ook was er
veel ruimte om je mening te geven over veel verschillende onderwerpen. Zo bespraken we de 'tops
en tips' over ons Sinterklaasfeest en het Kerstfeest. Een belangrijk onderdeel van onze vergadering
was de bespreking van de Leerlingvragenlijst, die in alle groepen 6 t/m 8 was ingevuld in de
afgelopen week.
Binnenkort kunt u de mening van de kinderen en hun bijdrage aan de verbeterpunten teruglezen in
de analyse van de Leerlingvragenlijst. Deze hopen we medio februari te kunnen publiceren via onze
website.
Aan het einde van de vergadering hebben we met elkaar afgesproken dat de leerlingenraad iedere 2
maanden zal worden gehouden en dat steeds wisselende kinderen deel kunnen nemen.

Digitaal rapport groepen 3 t/m 8
In februari krijgt uw zoon en/of dochter het eerste rapport van dit schooljaar. Dit rapport zal er iets
anders uitzien dan u gewend bent. Uw kind krijgt nog steeds zijn/haar rapportmap mee, maar het
rapport dat daarin zit is anders. Het is niet meer met de hand geschreven, maar is een print vanuit
ons administratieprogramma ParnasSys waarin ook alle resultaten van uw kind worden bijgehouden.
Voordeel van dit digitale rapport is, dat u als ouder/verzorger het rapport van uw kind kunt inzien in
ParnasSys Ouderportaal. En mocht een rapport ‘kwijtraken’, dan is een nieuwe print mogelijk. Al met
al is het een ontwikkeling waar we als school blij mee zijn.
Uiteraard treft u op het rapport alle vakgebieden aan met daarbij de beoordelingen. Zo kunt u de
vorderingen van uw kind(eren) volgen. Voor de groepen 3 t/m 5 worden de resultaten uitgedrukt in
bolletjes, voor de groepen 6 t/m 8 wordt er gebruikgemaakt van cijfers en letters. In de begeleidende
brief, die aan het rapport wordt toegevoegd, kunt u hier meer over lezen.

Inschrijven voor de 10-minutengesprekken en de schoolkeuzegesprekken
Op 12 en 14 februari a.s. vinden de 10-minutengesprekken plaats en op 11, 12 en 14 februari a.s. de
schoolkeuzegesprekken. Inschrijven hiervoor kan van 28 januari t/m 4 februari via Mijnschoolinfo.
De 10-minutengesprekken zijn bestemd voor ouders/verzorgers van kinderen in groep 1 t/m 7. De
schoolkeuzegesprekken zijn bestemd voor ouders/verzorgers van kinderen in groep 8.
Ouders/verzorgers van kinderen die net op onze school zijn gestart, worden als hun kind ongeveer 6
weken op school zit door de leerkrachten persoonlijk (niet via Mijnschoolinfo) uitgenodigd voor een
gesprek.
Op 28 januari ontvangt u via Mijnschoolinfo een bericht dat de intekenlijst klaar staat. U heeft dan
t/m 4 februari de tijd om u in te schrijven. U kiest zelf het tijdstip dat voor u prettig is. Heeft u
meerdere kinderen op school, dan schrijft u per kind in. Op 4 februari sluit de mogelijkheid om u in te
schrijven en maakt de leerkracht van uw kind(eren) de planning af.
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Museumbezoek groepen 1-2
In het kader van de culturele educatie gaan alle kleutergroepen op woensdag 6 februari naar het
Dordrechts Museum. Dit valt onder schooltijd en er is busvervoer geregeld.
De les ‘Huisje, boompje, beestje’ wordt verzorgd door medewerkers van het museum. Wat kun je
allemaal zien op een schilderij? Dieren en mensen, natuur en steden, binnen en buiten en nog veel
meer. Op deze speelse ontdekkingstocht met Karel de Kunstkikker leren kinderen kijken naar kunst.
Ze bekijken en herkennen vormen, kleuren en dieren, terwijl ze op zoek gaan naar een nieuw huis
voor Karel. We kijken uit naar een leerzaam uitje.

Project ‘Reis door de wereld’
Van woensdag 6 t/m donderdag 14 maart is het weer zover: ons driejaarlijkse project met deze keer
als onderwerp 'Reis door de wereld'. Het project zal op woensdag 6 maart met alle kinderen om
10.00 uur geopend worden op het kunstgrasveld bij locatie 196. Natuurlijk zijn alle ouders hierbij van
harte welkom!
Op donderdag 14 maart wordt het project afgesloten met een tentoonstelling op beide locaties. U
bent die dag tussen 17.00 en 19.30 uur van harte welkom om een kijkje te komen nemen. Tijdens
deze tentoonstelling willen we, samen met ouderraad, op beide locaties een kraampje met
etenswaren uit ‘de hele wereld’ maken. Zou u willen bijdragen door wat lekkers te maken voor in het
kraampje? Meer informatie hierover volgt in de volgende nieuwsbrief!

Nieuws van de sportcommissie
Vorige week woensdag is er gebasketbald door de kinderen die zich daarvoor hadden inschreven.
Ondanks een fout in het aangeven van de juiste locatie en een ter plekke wat chaotische
organisatie kregen we van ouders wel positief bericht dat de kinderen veel lol hebben gehad en de
sfeer onderling erg goed was.
Afgelopen woensdag hebben er kinderen meegedaan aan de IJssporten EK Special op de ijsbaan op
de Sportboulevard. Ze hebben drie verschillende clinics gevolgd: ijshockey, kunstrijden en shorttrack.
Ook hier hebben de kinderen een fijne middag gehad.
De volgende sporten staan de komende weken op de planning, de inschrijving is inmiddels gesloten:
 Op woensdag 30 januari is er voor de allereerste keer klimmen bij Mountain Network. Hiervoor
zijn geen teams gemaakt, maar worden ter plekke groepjes gemaakt door de begeleiders van
Dordt Sport.
 Op woensdag 6 en 13 februari kan er worden gevolleybald bij Next Volley aan de Schenkeldijk.
Let op, niet alle groepen spelen op dezelfde middag. Bij een paar kinderen is er iets misgegaan bij
het digitale inschrijven, waardoor ze niet op de lijst zijn terechtgekomen. We proberen te
achterhalen wat er aan de hand is.
 Op woensdag 6 maart staat zwemmen op de agenda en kan er worden gezwommen op de
Sportboulevard.
Inschrijven kan binnenkort wél voor hockey. Dit toernooi vindt plaats op woensdag 20 en 27
maart. Informatie hierover in de volgende nieuwsbrief. Voor alle informatie over de sporten
verwijzen we u naar de website van onze school. Alle informatie, wijzigingen en updates die wij
ontvangen worden daar geplaatst.
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Belangrijke data
28 januari t/m 04 februari: Inschrijven voor schoolkeuzegesprekken/10-minutengesprekken via
Mijnschoolinfo.
01 februari: Verjaardag juf Ute en juf Francina.
08 februari: Nieuwsbrief 11 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
08 februari: Rapporten groep 4 t/m 8 gaan mee.
11, 12 en 14 februari: Schoolkeuzegesprekken groepen 8.
12 en 14 februari: 10-minutengesprekken groepen 1 t/m 7.
15 februari: Plakboeken groepen 1/2 en rapporten groepen 3 gaan mee.
22 februari: Nieuwsbrief 12 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
23 februari t/m 03 maart: Voorjaarsvakantie.
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