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Geachte ouder(s), verzorger(s),
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief.
Er is al weer een week voorbij na de voorjaarsvakantie, maar ik hoop dat iedereen een fijne
vakantie heeft gehad!
De meeste nieuwsbrieven zijn wat betreft inhoud vooral gericht op organisatorische zaken. Maar
uiteindelijk draait het allemaal om goed onderwijs en daarom wil ik u voortaan meer gaan
informeren over onderwijskundige ontwikkelingen waar we mee bezig zijn op school.
ZIEN!
Dit schooljaar zijn we gestart met het implementeren van het observatiesysteem “ZIEN!”.
ZIEN! Is een digitaal hulpmiddel dat op school gebruikt wordt door leerkrachten.
De leerkrachten brengen hiermee het sociaal- emotioneel functioneren van een kind in kaart.
Hierna volgen suggesties voor leerkrachten over hoe zij de groep of een kind extra kunnen
ondersteunen.
Kinderen van groep 5 t/m 8 kunnen zelf ook een vragenlijst invullen. Hierdoor krijgen de
leerkrachten een beeld van wat kinderen van zichzelf vinden en hoe zij de omgang met hun
klasgenoten en leerkracht beleven.
Het team krijgt begeleiding door een trainer om dit programma verder te implementeren.
Als bijlage bij deze nieuwsbrief heb ik een informatiebrief bijgevoegd over ZIEN!
Voedselbank
De werkgroep van de zending wil alle kinderen en de ouders bedanken voor het inleveren van
de diverse producten.
In enkele groepen waren de kinderen zo enthousiast dat er meer kratten nodig waren.
In totaal zijn er 17 volle kratten opgehaald.

Op vrijdagmiddag 21 februari is de bus van de Voedselbank langs het hoofdgebouw en dependance
gegaan om de kratten op te halen.
Chauffeur Goof van de Voedselbank en juf Anja hebben de gevulde kratten afgeleverd.
Heel veel dank namens de Voedselbank.

Ik hoop u voldoende geïnformeerd te hebben
Met vriendelijke groet,
Carin de Koning

Planning:
Donderdag 9 april
Vrijdag 10 april

Bijlagen:
- Informatie over ZIEN!

Paasontbijt
Goede vrijdag, kinderen vrij.

