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Datum

Opmerking / thema

18 november

Juf Boukje start weer op woensdag-donderdag-vrijdag

19 november

MR-vergadering

23 t/m 27 november

Kind-oudergesprekken groep 3 t/m 8

27 november

groep 3/4 VRIJ

3 december

Sinterklaasfeest op school

MEDEDELINGEN VANUIT DE DIRECTIE
Kind-oudergesprekken:
In de week van 23 november zullen de kind-oudergesprekken zijn voor groep 3 t/m 8. Deze
zullen via Google MEET verlopen.

Personele zaken:
Leerkrachten groep 1/2:
Juf Marion zal vanaf volgende week op maandag, dinsdag en woensdag in groep 1/2
werkzaam zijn. Juf Ruby komt op donderdag. Dit zal in ieder geval tot de kerstvakantie zo
zijn.
Leerkrachten groep 7/8:
Juf Ruby blijft nog op maandag en dinsdag in groep 7/8. Juf Boukje is er weer op woensdag,
donderdag, vrijdag.
Leerkracht werkdrukgelden groep 3 t/m 8:
Hans Vossenberg werkt momenteel afwisselend op donderdag en vrijdag in de groepen 3
t/m 8. Hij stelt zich nog kort voor in deze nieuwsbrief.

CITO-toetsen:
Aan het einde van vorig schooljaar hebben we de keuze gemaakt om in juni niet de
eindtoetsen af te nemen in groep 3 t/m 7. Er is toen alleen de AVI-leestoets afgenomen. In
september hebben we in groep 4 t/m 7 de eindtoetsen (rekenen/spelling/begrijpend lezen)
van vorig schooljaar afgenomen. Een voorbeeld: een kind zit nu in groep 5 en maakte dus de
toetsen einde groep 4.
CITO heeft de normering voor dit afnamemoment aangepast. Deze normering is zwaarder
dan op het tijdstip in juni bij de toetsen. Dit komt omdat ze uitgaan van het afnamemoment
en dan de weken onderwijs erbij tellen. Wij gebruiken als school deze uitslagen als een
nulmeting. We hebben geanalyseerd welke leerstof nog extra aandacht nodig heeft de
komende tijd en hoe we ons onderwijsaanbod hierop kunnen afstemmen. De CITO-toetsen
worden in januari 2021 weer afgenomen. Deze geven dan een reëler beeld van het niveau
van de leerlingen. De uitslag van deze toets zal dan in februari met jullie besproken worden.
In groep 8 nemen we de B8-toets af. Zij hebben in januari geen toets. Doordat we in
november getoetst hebben, hebben we een langere periode om eventuele hiaten weg te
werken voor de Eindtoets groep 8 in april. De resultaten van de B8-toets worden in
november tijdens het kind-oudergesprek besproken. Dan wordt er ook een voorlopig
schooladvies gegeven.

SCHOOLONTWIKKELING
Studiedag 9 november
We doen mee aan de Cultuurloper Limburg. Dit houdt in dat we volgens een jaarplanning
werken aan de verschillende onderdelen van Cultuureducatie.
Tijdens de studiedag op 9 november hebben we samen met Ed Hul intermediair van DOEN:
cultuureducatie met kwaliteit afspraken gemaakt.
1. We gaan bij de verdeling van disciplines uit van de combinatiegroepen. In
jaarplan/schoolplan komen de volgende disciplines aan bod:
Groep 1/2 : drama + 3D-vormgeving
Groep 3/4 : tekenen/schilderen + dans
Groep 5/6 : drama + textiele werkvormen
Groep 7/8 : fotografie + multi-media
In alle groepen: muziek; cultureel erfgoed; kunstgeschiedenis
2. in elke combigroep zal er minstens 1x een museumbezoek/tentoonstelling of
voorstelling bezocht worden. Dit is afhankelijk van actualiteit en thema
3. deskundigheidsbevordering van het team in 2020-2021: drama.

OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK
Binnen onze stichting zal er in november op alle scholen een oudertevredenheidsonderzoek
uitgezet worden. Dinsdag 17 november ontvangen jullie per e-mail een code voor het
oudertevredenheidsonderzoek. Per gezin zal er 1 code verzonden worden.

Via het oudertevredenheidsonderzoek willen we jullie bevindingen van de school
inventariseren. De gegevens zullen geëvalueerd worden, zodat de kwaliteit van het onderwijs
verbeterd kan worden. In de enquête wordt gesproken over opvoedkundige aanpak, terwijl
wij liever de term pedagogische aanpak zouden hanteren.
We willen jullie vriendelijk vragen om de enquête uiterlijk donderdag 3 december in te vullen.
Mochten er nog vragen zijn, dan horen we dat graag.

SINTERKLAASFEEST OP SCHOOL
Het Sinterklaasfeest zal op donderdagmorgen 3 december op onze school zijn. Binnen onze
stichting zijn er i.v.m. Covid-19 afspraken gemaakt op welke manier we dit feest toch door
kunnen laten gaan. We hebben ons programma aan deze afspraken aangepast.
We gaan er samen met de kinderen een mooie morgen van maken.

EVEN VOORSTELLEN

M.i.v. november komt Hans Vossenberg afwisselend op donderdag en vrijdag voor de
invulling van de werkdrukgelden in groep 3 t/m 8. De afgelopen jaren heeft Hans op diverse
scholen gewerkt, waaronder een Montessorischool in Amstelveen en diverse basisscholen in
en om Utrecht. Hij woont nu in Grathem en heeft enorm veel zin om aan de slag te gaan.

DANKBETUIGING
Juf Marion en haar gezin willen alle ouders bedanken voor hun medeleven bij het overlijden
van hun zoon, broer, vriend Joep. Alle lieve woorden, de kaarten, bloemen geven troost.
Op verzoek van juf Marion plaatsen we nog het gedachtenisprentje in deze nieuwsbrief.

