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Ouder gevonden voor de GMR!
Na de vorige oproep voor een ouder die zitting wil nemen in de GMR, kunnen
we meedelen dat dit gelukt is! Robert-Jan van de Velde, vader van Jesse uit
groep 1-2B, wil dese taak op zich nemen. Het is heel goed nieuws dat onze
school nu ook vertegenwoordigd zal zijn in de GMR. Robert-Jan: reuze
Data rapportgesprekken:

bedankt!

van 22 t/m 26 maart.
U kunt nog inschrijven tot
woensdag 17 maart 23:55

Rapport en 10-minutengesprekken online groep 1 t/m 7

uur.

Aanstaande vrijdag 19 maart krijgen de kinderen hun eerste rapport mee naar
huis. I.v.m. met de lockdown zal dit er enigszins aangepast zijn.

De afgelopen maanden zijn
er ‘gewoon’ kinderen
begonnen met hun
loopbaan op de Groen;
daarom……..

In de week van 22 t/m 26 maart vinden de 10-minutengesprekken online

Hartelijk welkom aan:

Via de groepsleerkracht krijgt u allemaal een MEET-link toegestuurd.

Klara
Linde
Lily Rose
Wanja
Dave

groep 1-2 B.
groep 1-2 B.
groep 1-2 A.
groep 1-2 A.
groep 1-2 C.

We hopen dat zij zich snel
thuis voelen bij ons op de
Groen!

plaats. Vanaf vrijdag 12 maart kunt u zich via de schoolapp hiervoor
inschrijven. Mocht dit niet lukken, dan kunt u per mail contact opnemen met
de groepsleerkracht(en).
Op het afgesproken tijdstip kunt u hiermee inloggen en zal de leerkracht u
toelaten als het vorige gesprek is afgerond.
We zijn door de omstandigheden genoodzaakt die dagen een strak
tijdsschema te hanteren; graag uw begrip hiervoor.

CITO afname en observaties na lockdown
De CITO toetsen worden vanaf groep 3 elk half jaar voor verschillende vakken
bij de kinderen afgenomen. Tijdens deze objectieve momentopnames krijgen
wij als leerkracht voor 80% van de leerlingen een bevestiging van het beeld dat
wij op cognitief gebied van de kinderen hebben. We zien op individueel vlak
welke groei ze hebben doorgemaakt ten aanzien van de vorige meting.
In januari en februari stonden deze halfjaarlijkse CITO toetsen wederom

gepland voor groep 3 t/m 8. Helaas was het niet mogelijk deze af te nemen
door de lockdown, maar hebben dit de afgelopen week en tijdens de week
voor de voorjaarsvakantie wel kunnen doen. Normaliter hechten we niet
teveel waarde hieraan, aangezien de observaties in de klas en de methode
gebonden toetsen ons meer vertellen over de ontwikkeling van het kind. Nu

Sponsorkliks

dit door de lockdown nauwelijks mogelijk was waren we als school

Verschillende mensen

nieuwsgierig naar wat de Cito ons zou vertellen. Als school zijn wij zeer

hebben de weg naar

positief verrast door de groei die de meeste kinderen hebben laten zien. We

‘Sponsorkliks’ al gevonden:

kunnen hieruit concluderen dat bij ons op school de onderwijsachterstanden

fijn! Een gemakkelijke

van de kinderen nauwelijks aanwezig zijn. Dit is een groot compliment voor

manier om ons spaarpotje

de kinderen zelf, voor u als begeleidende ouder en de leerkrachten!

wat te vullen! Fijn is ook,
dat het heel transparant is.

Binnenkort krijgt uw kind dus het eerste rapport met daarbij, vanaf groep 3,

U krijgt als sponsor te zien

een uitdraai van de CITO. Groep 8 heeft een onderwijskundig rapport

hoeveel de school

gekregen met daarbij deze gegevens.

gesponsord wordt.

In het rapport geven wij aan wat onze ervaring is m.b.t. uw kind in de klas

Een tip: er is tegenwoordig

en, zover die zijn afgenomen, de methode gebonden toetsen. Daar gaat

ook een app beschikbaar

onze aandacht vooral naar uit en passen wij de onderwijsbehoeften van uw

die het bestelllen van een

kind op aan. Hierover kunt u vragen stellen tijdens het 10-minutengesprek.

product of het boeken van
een reisje nog simpeler

Pasen

maakt.

Donderdag 1 april vieren we Pasen op school. Vanwege corona wel wat

Nogmaals van harte

anders dan anders.

aanbevolen en vast dank –

Zo vieren we Pasen niet gezamenlijk in de hal, maar in de eigen klas. Ook is

we doen het tenslotte voor

een lunch waarbij iedereen wat meeneemt voor anderen niet mogelijk.

de kinderen 😊

We willen de gebruikelijke lunch in de klas wel wat feestelijker maken.
Daarom het verzoek de kinderen één extraatje in hun brooddoos mee te
geven. Te denken valt bijvoorbeeld aan een gekookt ei, een krentenbol of
een bolletje. Het is niet de bedoeling dat kinderen chocola of iets dergelijks
meenemen voor hun lunch.
Gedurende de dag krijgen de kinderen een pakje drinken, een chocolade-ei
en een coronaproof matze van school.
Mochten er nog vragen zijn, dan horen we deze graag.

