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Nieuws uit het team
Juf Kim heeft een zoontje
Op 5 januari is juf Kim bevallen van haar zoontje Seth. Juf Kim en Seth maken
het heel goed. Wij willen Kim en Seth uiteraard heel veel mooie eerste
momenten samen toewensen.
Meneer Vlutters
Wij denken dat de meeste ouders al op de hoogte zijn dat meneer Vlutters met zijn vrouw in het
noorden van Nederland gaat wonen. Toch wilden wij dit in de nieuwsbrief nog even delen. Op
dinsdag 8 januari hebben de kinderen in de groep afscheid genomen van meneer Vlutters. Hij wilde
dat graag in een kleine setting doen. Met het team hebben wij hem bedankt voor alle jaren dat hij
onze kinderen heeft meegenomen in zijn prachtige verhalen vanuit de bijbel. We wensen hem nog
heel veel mooie jaren toe in het hoge noorden.

Staking vrijdag 15 maart
In het landelijk nieuws is er aangegeven dat op 15 maart er mogelijk gestaakt gaat worden door het
basisonderwijs, middelbaar onderwijs en hoger onderwijs. Op dit moment zijn wij binnen ons team
een inventarisatie aan het maken van welke teamleden er gehoor willen geven aan deze oproep om
te staken. Dat mogen de teamleden zelf bepalen, dat recht hebben zij. Als de leerkracht van uw kind
gaat staken, dan houdt dit in dat de groep van uw kind geen onderwijs krijgt op deze dag en thuis
blijft. Zo gauw als er bekend is welke leerkrachten er gehoor willen geven aan deze staking, zullen
wij u zo snel mogelijk op te hoogte brengen via de mail.
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Monitoren sociale ontwikkeling van onze leerlingen
Wij zijn als school verplicht om 2 keer per jaar de sociale veiligheidsbeleving van de kinderen te
monitoren. Sinds dit jaar zijn we van Zien overgestapt op het Kanvas volg- en adviessysteem. Deze
overstap hebben wij gedaan, omdat deze monitor aansluit bij onze sociaal-emotionele methode
‘Kanjertraining’. In de monitor vullen de docenten een vragenlijst in over de sociaal-emotionele
ontwikkeling van uw kind. Daarbij vullen alle kinderen vanaf groep 5 ook vragenlijsten in over hun
veiligheidsbeleving en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit zorgt voor een breed beeld van hoe
onze leerlingen zich persoonlijk ontwikkelen en hoe wij dit ervaren binnen de gehele school. De
resultaten hiervan worden door juf Jessica, onze gedragsspecialist, met de leerkrachten besproken.
Wanneer nodig worden de resultaten ook met u als ouder gedeeld.

Opnieuw groepen indelen van groep 5 naar groep 6
Als uw kind van groep 2 naar groep 3 gaat worden de leerlingen opnieuw ingedeeld. Dat is het
moment dat we als school de groepen zo eerlijk mogelijk verdelen. Daarbij moet u denken aan: de
verdeling jongens/meisjes en de verschillende onderwijsbehoeftes van leerlingen zoals de zorg die
leerlingen nodig hebben. Hoe goed wij dit ook proberen te doen op dat moment, in de jaren erna
ontwikkelen de kinderen zich verder. Dat kan betekenen dat kinderen andere onderwijsbehoeftes
krijgen. Ook hebben we te maken met in- en uitstroom van leerlingen. Daarom kiezen wij ervoor de
groepen na groep 5 voortaan nogmaals opnieuw in te delen. Zo behouden we tot aan groep 8
evenwichtige groepen.
Komend schooljaar is dit niet van toepassing, omdat we dit jaar maar 1 groep 5 hebben. In een
uitzonderlijk geval kan het gebeuren dat wij ook op een ander moment in de schoolloopbaan
groepen moeten herverdelen. Dit heeft dan vaak te maken met de leerlingaantallen in een jaarlaag.

Informatie indeling nieuwe leerling kleutergroepen
Soms geven ouders bij het aanmelden van een kind aan in welke groep zij het liefste hun kind
geplaatst willen hebben. Wij hebben met elkaar besproken dat wij deze voorkeur niet gaan
gebruiken om leerlingen in te delen. Als team bekijken wij welke leerling in welke kleutergroep komt.
Op die manier kunnen we ook in de kleutergroepen de groepen zo evenwichtig mogelijk houden.
Belangrijke informatie over eventuele broertjes/ zusjes/ neefjes en nichtjes die niet bij elkaar in de
groep horen te komen, kunt u vanaf nu wel op het aanmeldingsformulier beschrijven.

Rapportgesprekken en inschrijven
Op donderdag 7 en dinsdag 12 februari vinden er weer gespreksavonden plaats. Voor de groepen 1
tot en met 7 zijn dit rapportgesprekken. In de groepen 8 wordt het eindadviesgesprek gehouden. De
gesprekken worden gehouden in de middag en in de avond.
Bij de groepen 6, 7 en 8 nodigen we u uit om als ouders samen met uw kind te komen. Op die manier
kunnen we met zowel u als uw kind spreken over de voortgang.
U kunt uw gesprek inplannen via de intekenlijsten in de aula. Dit kan vanaf dinsdag 29 januari voor
gezinnen met 3 kinderen en meer, en woensdag 30 januari voor de overige gezinnen.
De gesprekken duren 10 minuten per kind. De rapporten worden uitgedeeld op vrijdag 1 februari.
Hiervoor dienen de mappen zo snel mogelijk op school te worden ingeleverd (mocht u dit nog niet
gedaan hebben).
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Nieuwe leerlingen
In de maand februari worden de volgende kinderen 4 jaar en beginnen bij ons op school:
• Daan van Diemen
• Dewi Verbruggen
Ook krijgen wij 2 nieuwe leerlingen op school in groep 2 en groep 7:
• Abdulmalik Hamza
• Tayam Hamza
•
Wij wensen hen allemaal een fijne speel- en leertijd toe bij ons op school.

Studiedagen
Morgen vrijdag 25 januari en maandag 28 januari 2019 zijn studiedagen voor de leerkrachten.
Alle leerlingen van groep 1 t/m 8 zijn vrij.

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief komt uit op vrijdag 15 februari a.s. (nr.8)

Aangeleverd door de bibliotheek
Na de gezellige feestdagen en heerlijke kerstvakantie is het weer
tijd om vol aan de slag te gaan in het nieuwe jaar. Aan het begin
van 2019 staan er twee leuke weken op het programma die in
het teken van lezen staan: De Nationale Voorleesdagen en de
Poëzieweek. Meer info hierover vind je in onze nieuwsbrief. En
ben je op zoek naar leuke boekentips voor je nieuwsgierige
kleuter? Of juist voor je bovenbouwer die niet weg te slaan is bij
de game Fortnite? Zoals elke maand hebben we de leukste
nieuwe boeken op een rijtje gezet. Klik op de link om onze
nieuwsbrief te lezen.
https://www.debibliotheekamstelland.nl/jeugd/tips-van-deleesconsulent.html?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=Zon
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