Groei Ontdek Uniek Durf

Datum: 26 maart 2021
Beste ouder(s)/verzorger(s),

UITSLAG AUDIT
Zoals u weet, is op 16 en 18 maart jl. een
audit afgenomen op onze school. Deze
interne audit is te vergelijken met een
bezoek van de onderwijsinspectie. Met als
uitgangspunt het toezicht kader van de
Inspectie is onze school als het ware
“doorgelicht”.
In onderstaande tabel kunt u “ons
rapport” zien. U begrijpt dat wij blij zijn
met deze uitkomsten van de audit en dat
graag met u delen. In de medezeggenschapsraadvergadering van 12 april a.s.
hopen we de eindrapportage te kunnen
bespreken.
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PERSONEEL
Momenteel bespreken we de indeling van
de groepen en de leerkrachten voor het
schooljaar 2021-2022. We bekijken daarbij
ieder jaar opnieuw op welke wijze we het
beste onderwijs kunnen geven in een
situatie waarbij de kinderen goed kunnen
leren. Uiteraard kijken we naar het aantal
leerlingen per groep en de samenstelling
van de groep. We hopen u z.s.m. te
informeren over de verdeling van de
leerlingen en de leerkrachten.
Wat al wel duidelijk is, is het vertrek van
juf José (groep 1/2) van onze school. Juf
José heeft, na een aantal jaar bij ons op
school te hebben gewerkt, de keuze
gemaakt om gebruik te maken van de
mogelijkheid om op een andere school
binnen onze stichting te gaan werken.
Dit betekent dat er op onze school een
vacature is in groep 1/2 ; naast juf Sanne
die na de zomervakantie weer op school
zal zijn.
Juf Simone (groep 6/7/8) gaat na de
zomervakantie meteen met
zwangerschapsverlof. Ook voor deze
dagen gaat komende week de
sollicitatieprocedure beginnen. Zodra de
vacatures zijn ingevuld, zullen wij u
daarover informeren.

VRAGENLIJST CORONA

EINDTOETS GROEP 8

Dank voor uw tijd voor het invullen van
de vragenlijst betreffende de corona
periode. Het was goed om te lezen dat
veel leerlingen zich goed hebben gevoeld
in deze corona periode en dat u, als ouder,
over het algemeen tevreden was over de
wijze waarop het thuisonderwijs was
georganiseerd.

Zoals u weet maakt elke leerling in de
loop van zijn schoolcarrière een aantal
CITO-toetsen. De laatste toets uit deze rij
is de eindtoets groep 8.
Wij gebruiken hiervoor de IEP Eindtoets.
De toets wordt afgenomen op twee
ochtenden en duurt maximaal twee keer
twee uur. De eindtoets wordt 20 en 21
april afgenomen.
Er is een ouderbrochure met informatie.
Via deze link kunt u de brochure bekijken.
https://view.publitas.com/bureauice/ouderbrochure-iep-eindtoets-primaironderwijs-bureau-ice/page/1

SCHOOLFOTOGRAAF
De datum waarop de schoolfotograaf zou
komen (9 april a.s.) hebben we kunnen
verschuiven naar 28 mei. We hopen dat
het rond die tijd wel mogelijk is deze
activiteit door te laten gaan. Uiteraard
hoort u op tijd of de schoolfotograaf op die
datum op school komt.

PAASVIERING
Donderdagmiddag 1 april zullen we in
alle klassen een paaslunch organiseren. De
kinderen hoeven deze dag dus zelf geen
brood en ook geen drinken mee te nemen
voor de lunch. Deze lunch is samen met de
ouderraad geregeld en zij zullen deze dag
ook paaseieren verstoppen voor groep
1 t/m 5. In de bovenbouw gaan de
kinderen een paasquiz doen en kunnen ze
tijdens de quiz paaseieren verdienen!

LANDELIJKE
OPSCHOONDAG
Op 20 maart, tijdens de Landelijke
Opschoondag, zijn er in het hele land
leuke opschoonacties gehouden.
Scholen kunnen ook hun steentje
bijdragen en meedoen met de speciale
Opschoondag door samen schoon te
maken. Groep 3/4/5 en 6/7/8 gaan
donderdagmiddag 1 april opruimen in het
dorp. Hiermee vergroten we het
bewustzijn rondom ‘schoon op school’.
Het is verstandig als kinderen kleding aan
hebben die voor deze activiteit geschikt
zijn.

De kinderen van groep 8 zitten tijdens de
toets alleen in het lokaal. Groep 6 en 7
zullen samen met juf Soley aan het werk
gaan in het leerplein.

KALENDER
1 april
-Paasviering
- Landelijke Opschoondag (groep 3 t/m 8)
2 april / 5 april
Goede vrijdag / Tweede Paasdag
alle kinderen zijn deze dag vrij

20-21 april
IEP eindtoets groep 8
23 april
Koningsspelen
verdere informatie volgt
26 april
Start meivakantie
Met vriendelijke groet,
Team obs De Schatkist

