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Beste ouders en/of verzorgers,
Afgelopen week kregen we een hevige storm te verduren. Ik heb van een aantal ouders vragen gekregen
over het feit dat wij die dag met de kinderen naar buiten zijn gegaan. Een korte toelichting.
We wisten als school natuurlijk dat er code oranje was afgegeven. Daarom ben ikzelf voor elke pauze naar
buiten gegaan om te kijken of buitenspelen wel verantwoord was. Het voordeel van een westerstorm is
dat het plein redelijk in de luwte ligt van de school. De wind was pittig maar niet te erg. Die inschatting
hebben we elke pauze gemaakt. Ook tijdens de pauzes hebben de leerkrachten zelf de situatie als veilig
beoordeeld. Zeker in de middagpauze toen de wind al weer behoorlijk was afgezwakt. De beelden van de
avond hebben mij achteraf verrast maar op het moment zelf was er op het schoolplein geen reden om
niet naar buiten te gaan. De afweging of we veilig en verantwoord buiten kunnen spelen maken we ook
als het regent of als het glad is. De meeste kinderen vonden het overigens erg leuk.
Drukke weken voor de kinderen, de citotoetsen zijn gelukkig weer bijna allemaal achter de rug. We maken de komende weken de analyse van de resultaten, de kinderen gaan weer ‘gewoon’ aan het werk. Het
is goed om af en toe deze toetsronde te houden. Enerzijds krijgen we een goed beeld van de groei die
leerlingen doormaken. Zo krijgen we in beeld of kinderen die bijvoorbeeld rekenen moeilijk vinden toch
voldoende groei laten zien, of kinderen die het makkelijk af lijkt te gaan soms stagneren in de groei. Cito
geeft hierin een goed inzicht. De resultaten zijn aanleiding voor een gesprek met de leerkrachten en de
interne begeleiders over de aanpak voor de komende periode.
Aan de andere kant geeft Cito een goed beeld van de ontwikkeling van de groep. Deze resultaten gebruiken we als kwaliteitsinstrument. Hebben we het als school goed gedaan? Of zijn er zorgen? De resultaten
worden met IB en directie besproken, in de MR en ook met de bestuurder. Tenslotte kijkt ook de inspectie naar deze scores. Het is een belangrijk middel om de kwaliteit van ons onderwijs te verantwoorden.
Ook voor de school dus belangrijk.
Buiten dit alles realiseren we ons heel goed dat onze leerlingen veel meer zijn dan een cijfertje in een tabel of een stip op een grafiek. Cito meet geen humor, hulpvaardigheid, creativiteit, zelfstandigheid, doorzettingsvermogen, fantasie of sportiviteit. Onder andere daarom organiseren we de komende weken
weer de creamiddagen en heeft de kanjertraining onze volle aandacht.
Op maandag 19 februari hebben we met ons team een studiedag waarop de Kanjertraining centraal staat.
Ook het team blijft leren!
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Verkeersenquête,
U heeft in december een brief gekregen van de MR met een vragenlijst over de
verkeerssituatie rond de school.
De resultaten van de enquête van VVN zijn binnen en zullen wij in de eerst volgende
MR vergadering bespreken. In de volgende nieuwsbrief leest u meer hierover.
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Nationale voorleesdagen van 24 januari t/m 3 februari.
Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel en woordenschat en bezorgt hen veel
plezier. Speciaal voor kleuters zijn er De Nationale Voorleesdagen. Deze dagen hebben als doel het voorlezen aan kinderen die
zelf nog niet kunnen lezen, te bevorderen. Zo worden kleuters straks grote lezers.

De tijger slaapt...
Ssst! De tijger slaapt en we willen haar niet wakker maken. Er is alleen een probleem: alle dieren moeten erlangs en ze ligt vreselijk in de weg. Hoe gaan ze dat oplossen? Gelukkig heeft de
slimme kikker een idee: alle dieren zweven een voor een met een ballon over de tijger heen.
De lezer moet helpen
Maar de dieren hebben wel hulp nodig. De lezer wordt dan ook aangemoedigd de dieren veilig
over de tijger heen te krijgen door te blazen, te aaien, te wiegen en zelfs een slaapliedje te zingen. Zal het alle dieren lukken veilig aan de overkant te komen? En zeg, waar zijn al die ballonnen eigenlijk voor?
Door Britta Teckentrup.
Bent u opa of oma en heeft u een kleinkind in groep 1 of 2 dan bent u donderdag 1 februari van harte welkom om samen te lezen. U krijgt een uitnodiging.

Schoolmelk
Als school vinden wij het belangrijk dat kinderen gezond eten en drinken. Niet alleen thuis, maar ook op school. Daarom hebben wij ervoor gekozen om op onze
school tijdens de lunchpauze schoolmelk aan te bieden. Al voor 28 cent per pakje
kan uw kind elke dag een lekker koud pakje verse melk krijgen. Interesse? Ga dan
naar www.schoolmelk.nl en sluit een abonnement af. Drie weken na afsluiten van het abonnement start de
levering van de melk. Na elke vakantie zal er op maandag en dinsdag geen schoolmelk zijn i.v.m. de nieuwe
levering.
Geachte ouders,
Maandag 12 Februari a.s. komen wij op school om de kinderen te fotograferen,
deze dag gaan alleen de broers/zussen op de foto. Omdat de foto’s digitaal worden opgenomen is het resultaat duidelijk het beste bij een gemiddelde kleur van
de bovenkleding. Frisse kleuren komen het beste over. Zwart is vaak somber.
Bij regen is het belangrijk dat uw kind(eren) niet met kletsnatte haren op school
aankomen.
Achtergrond:
De achtergrond is dit jaar van hout en heeft een stoere uitstraling. Zie voorbeeldfoto’s in deze brief. De kinderen gaan staand op de foto.
Internet afhandeling:
Zoals u al van ons gewend bent, zal de afhandeling van de foto's weer via internet
plaatsvinden.
Intekenen:
Er komen 2 intekenlijsten, deze liggen vanaf maandag 5 februari in de gele keuken in de centrale hal. De eerste lijst is voor de kinderen die met een broertje of
zusje van thuis op de foto willen. Dit is een intekenlijst met een tijd, vanaf 8.30
uur. De lijst graag aansluitend invullen aub!
De tweede lijst is voor de kinderen die alleen met een broertje of zusje van school
op de foto gaan. Wij verzoeken elke ouder die hierin geïnteresseerd is, de kinderen in te schrijven. Op deze lijst staan geen tijden bij, de kinderen worden onder
schooltijd door de fotograaf uit de klas geroepen.
De kinderen gaan dus niet meer automatisch op de foto. De afname blijft natuurlijk vrijblijvend.
Hartelijke groet, de fotografen
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