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Op de kalender
21 t/m 23 juni: kamp schoolverlaters
25 juni: studiedag (kinderen vrij)

Algemeen
Formatie
Waarschijnlijk zijn jullie allemaal erg benieuwd naar welke stamgroep jullie kind gaat en welke leerkracht(en) er
aan die stamgroep is/zijn verbonden.
We zullen de stamgroepindelingen en formatie met jullie delen in het nieuwsblad van vrijdag 25 juni (na de
studiedag).

Inzameling lege batterijen
Al heel wat jaren hebben we een batterijen verzamelton in de school staan.
Zó lang al dat bijna niemand de ton nog ziet staan. Daar willen we graag verandering in brengen en
roepen iedereen op om lege batterijen te verzamelen en te deponeren in de desbetreffende ton.
Voor elke kilo krijgen we 0,25 euro wat we uiteindelijk willen besteden aan onder andere
buitenspeelgoed. Het inzamelen is tevens goed voor het milieu!
Doen jullie ook mee? Geef de kinderen de lege batterijen in een zakje mee naar school, zodat we snel
veel kilo’s bij elkaar kunnen sparen.
Vandalisme

Ons schoolplein heeft afgelopen weekend in de nacht van zaterdag op zondag helaas onaangenaam
bezoek gehad!
Het blijken 4 jongens uit Den Hout geweest te zijn. Er is veel overhoop gegooid, maar de schade aan het
materiaal viel achteraf gelukkig mee. We hebben melding gemaakt bij de wijkagent en (nog) geen
aangifte gedaan. Misschien was het een uit de hand gelopen grap, maar we kunnen dit natuurlijk niet
tolereren. Blijf van onze spullen af! We zijn er zuinig op.
Wil je samen met ons onze school een beetje in de gaten houden en zie je iets opvallends dan horen we
dat graag.
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Speerpunt 2
We meten en verbeten opbrengsten
Kind in beeld
Iedereen valt op, niemand valt uit!
Omdat we geloven in een samenleving waar iedereen erbij hoort en ertoe doet, streven we naar het realiseren
van onderwijs wat ieder kind past.
KOP
Op de Achthoek wordt er voor elk kind vanaf 4 jaar een Kind Ontwikkel Plan (KOP) gemaakt.
De actuele ontwikkeling van het kind wordt hierin cyclisch in beeld gebracht. Het KOP wordt besproken tijdens
een ontwikkelgesprek.
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In het KOP staat:
-Actuele ontwikkeling: Waar sta jij in je ontwikkeling (per kernvak)
-Behoefte: Wat heb jij nodig om de volgende stap te maken?
Ook de behoeften aan specifieke ondersteuning worden hierin opgenomen. Om te kunnen bepalen of de juiste
afstemming is gevonden, worden twee leidende vragen gesteld.
1. Voelt het kind zich fijn op school?
2. Ontwikkelt het zich naar eigen potentieel tot zijn beste én mooiste versie?
Portfolio
Het KOP vinden jullie in het porfolio. Hierin vinden jullie ook werk waar jullie kind trots op is en stukken waaruit
blijkt dat bepaalde kennis of vaardigheden zijn verworven.
Om te bepalen of een kind een fase heeft afgerond, hanteren we de volgende criteria:
· Observaties
· Doelgerichte meetmomenten
· Digitale oefensoftware
· Landelijk genormeerde toetsen
Ontwikkelgesprekken
In de weken van 5 en 12 juli zijn er weer ontwikkelgesprekken. Voor deze gesprekken ontvangen jullie een
uitnodiging van de groepsleerkracht. Mocht je kind naar een nieuwe unit overstappen dan zal de nieuwe
groepsleerkracht ook bij het gesprek aanwezig zijn.
We zijn weer gestart met de afname van de Cito-toetsen. We beseffen ons dat er een relatief korte periode zit na
de laatste afname (vanwege lockdown in maart afgenomen ipv jan-feb). We hopen alles voor de portfolio’s mee
naar huis gaan. Mocht dat niet zo zijn, ontvangen jullie deze informatie alsnog tijdens de ontwikkelgesprekken.
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