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Vertrek juf Esther
Na 18 jaar met heel veel plezier als juf gewerkt te hebben op deze school, gaat juffrouw Esther haar hart achterna
om zich in te zetten voor kinderen die op wat voor manier dan ook extra aandacht, zorg en liefde nodig hebben.
Wij verliezen hierdoor een uitstekende leerkracht. Dat betekent dat we een nieuwe leerkracht zullen krijgen op
school. De vacature is op de verschillende websites geplaatst. Wij zijn hard bezig met het zoeken naar een
geschikte kandidaat.
We wensen juffrouw Esther veel succes met haar nieuwe baan.

Studiedag
Afgelopen maandag was er een studiedag voor de leerkrachten. Wij zijn heel erg blij dat we in september gestart
zijn met een nieuw onderwijs concept, “Visible Learning”, oftewel Leren Zichtbaar Maken. Wij hebben u hier al vaker
over geïnformeerd. In de afgelopen periode hebben wij gekeken naar de leerlingen. Wat verstaan ze zelf eigenlijk
onder leren, wat kunnen ze hierover zeggen, wat begrijpen ze en wat doen ze als ze iets niet snappen. Dit is waar
we op onze eerste studiedagen samen naar hebben gekeken.
Het volgende leerpunt tijdens de studiedagen waren de succescriteria: Niet het oppervlakkig leren maar het
diepgaand, onderzoekend leren stond hierbij centraal. De eigen “leer-kracht” of leerattitude van de leerllingen is net
zo belangrijk als de kennis of vaardigheden waarmee de leerlingen aan het werk gaan.
Succescriteria worden meestal alleen gelinkt aan vaardigheidsdoelen. Ze zijn effectiever als ze losgemaakt zijn van
de context, zodat leerlingen ze ook binnen andere vakken of contexten kunnen toepassen. De favoriete woorden
om succescriteria in te leiden zijn: ‘Vergeet niet om…’ en ‘Kies uit..’ Succescriteria die door de leraar en de
leerlingen samen zijn opgesteld, zijn effectiever dan opgelegde criteria.

Op het eind van de dag hebben wij de certificaten gekregen voor het traject “Bewijs in actie 1,2 en 3”.
Voor meer achtergrondinformatie kunt u terecht op:
www.lerenzichtbaarmaken.nl.
https://wij-leren.nl/leren-zichtbaar-maken.php

Informatieavond “leren zichtbaar maken” voor ouders
Wij willen u heel graag meer vertellen over de manier waarop wij het concept leren zichtbaar maken op school gaan
inzetten. Wat betekent het voor de leerlingen, de leerkrachten en de ouders? Hoe gaat u op school zien dat wij een
zichtbaar lerende school zijn? Wellicht kunt u zelf al wel een paar vragen bedenken die u wilt stellen. Daar wordt op
19 mei speciaal een avond voor georganiseerd voor alle ouders. Voor deze avond ontvangt u tegen die tijd een
uitnodiging.

Uitnodiging open dag
Op dinsdag 10 maart opent onze school van 8.30 tot 10.00 uur tijdens een open ochtend haar deuren voor alle
ouders die de lessen op de Spiegel willen bekijken. Wij zouden het erg leuk vinden om u als ouder deze ochtend in
de groep van uw zoon/dochter te mogen begroeten.
Ondanks het feit dat u al aardig bekend bent met ons en de school, denken wij dat een bezoek zeker de moeite
waard is omdat u op deze manier een beeld kunt krijgen van de dagelijkse gang van zaken in de klas en daarmee
het dagelijks leven van uw kind. Wij kijken uit naar uw komst!

Contactoudervergadering
Op 4 maart aanstaande is er weer een vergadering voor de contactouders. Vanaf 08:30 kunt terecht voor een kopje
koffie in de teamkamer. De vergadering begint om 08.45.

Luizencontrole
Wij willen de contactouders oproepen om voor de eigen groepen een luizencontrole te organiseren. We willen deze
controle graag zo snel mogelijk na de vakantie uitgevoerd hebben.

Vakantierooster 2019-2020
Herfstvakantie
21-10-2019 t/m 25-10-2019
Kerstvakantie
23-12-2019 t/m 03-01-2020
Voorjaarsvakantie
24-02-2020 t/m 28-02-2020
Goede vrijdag
10-04-2020
2e Paasdag
13-04-2020
Meivakantie
27-04-2020 t/m 08-05-2020
Hemelvaart
21-05-2020 t/m 21-05-2020
Tweede Pinksterdag
01-06-2020
Zomervakantie
20-07-2020 t/m 28-08-2020
Belangrijke data:
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