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In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:
- Nieuws uit het team
- Herhaling staking vrijdag 15 maart
- Herhaling studiedag donderdag 21 maart
- Grote Rekendag 3 april
- Volgende nieuwsbrief 29 maart
- Extern aangeleverd door de Bibliotheek
4 aparte bijlagen bij deze nieuwsbrief:
- uitnodiging van Tavenu voor Open podium op 31 maart a.s.
- 2 flyers van Muziekbelevingslessen van Mama Coelia
- nieuwsbrief van Videt

Nieuws uit het team
Zwangerschapsverlof Juf Maaike groep 5
Donderdag 21 maart is voor Juf Maaike alweer de laatste dag op school. Zij mag dan gaan genieten
van haar welverdiende zwangerschapsverlof. We willen haar een heel fijn verlof toewensen met haar
gezin.
De ouders van groep 5 zijn via een aparte mail op de hoogte gebracht over hoe wij haar vervanging
hebben georganiseerd.
Schoolplein
In goede samenwerking met de ouderraad zijn wij druk bezig om de aanpassingen voor het
schoolplein te realiseren. Vanuit school is er een aantal leerkrachten, die samen met 2 leden van de
ouderraad, een werkgroep vormen. We hebben overleg gehad met 2 verschillende partijen om te
kijken wat de mogelijkheden zijn. Op dit moment zijn we in de laatste fase van het overleg met nog 1
partij. Met elkaar denken we het schoolplein een hele mooie metamorfose te kunnen geven. We
houden u op de hoogte van de ontwikkelingen in de komende nieuwsbrieven.
Analyse n.a.v. de cito midden toetsen
In de afgelopen periode hebben de groepen 3 t/m 8 de Cito toetsen gemaakt voor de vakken
technisch lezen, rekenen, spelling en begrijpend lezen. Het team heeft deze toetsen, samen met de
andere gegevens (zoals observaties en methodegebonden toetsen) geanalyseerd. Deze analyse
gebruiken we om de plannen voor alle groepen bij te stellen en aan te scherpen waar nodig. Elke
groep heeft voor alle hierboven genoemde vakken zo'n plan. Op deze manier hebben wij zicht op wat
de kinderen nodig hebben en zorgen we ervoor dat we blijven aansluiten bij hun
onderwijsbehoeften. In het algemeen kunnen we benoemen dat we tevreden zijn over de resultaten
van deze toetsronde en dat we met elkaar hard blijven werken om deze koers vast te houden.
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Staking vrijdag 15 maart (herhaling)
In de week van 15 maart voeren diverse onderwijsvakbonden actie. Zij roepen de regering op tot
investeringen in het onderwijs. De week wordt afgesloten met een staking op vrijdag 15 maart. Als
basisschool delen wij de zorgen die de vakbonden uitspreken ten aanzien van het onderwijs in
Nederland.
Een aantal collega’s van onze school geeft gehoor aan de oproep om volgende week vrijdag te gaan
staken. De klassen van deze collega's zullen daarom gesloten zijn. De overige groepen hebben
gewoon les.
- De volgende groepen hebben GEEN les op vrijdag 15 maart:
Groep 0
4A
1/2A
7B
1/2B
8A
1/2C
Deze klassen zijn gesloten en we verzoeken u de kinderen thuis te houden.
- De volgende groepen hebben WEL les op vrijdag 15 maart:
Groep 3
6B
4B
7A
5
8B
6A
1 maart

Studiedag donderdag 21 maart
Donderdag 21 maart is de eerstvolgende studiedag voor de leerkrachten.
Alle leerlingen van groep 1 t/m 8 zijn vrij deze dag.

Grote Rekendag 3 april
Dit jaar is de Grote Rekendag op woensdag 3 april.
Het thema van deze dag is “Uit verhouding”.
Binnen het domein “verhoudingen” wordt gewerkt aan het ontwikkelen van begrip in alledaagse
situaties, het oplossen van (eenvoudige) verhoudingsproblemen en het vergelijken van (eenvoudige)
verhoudingen. Binnen het domein “meten en meetkunde” wordt gewerkt aan het bepalen van
lengte, breedte, omtrek, oppervlakte en inhoud van figuren en voorwerpen door te meten, te
schatten en te rekenen. De kinderen ervaren tijdens de Grote Rekendag dat verhoudingen ook in
andere domeinen een rol spelen.
De kleuters gaan onder andere bekijken hoe groot bijvoorbeeld het bed voor hun meegebrachte
knuffel moet zijn. De groepen 3 en 4 gaan uitzoeken hoe groot de meubels moeten zijn voor iemand
die veel kleiner is dan zij. De groepen 5 en 6 gaan aan de slag met de GRR (Grote Rekenreus) en de
groepen 7 en 8 gaan zich verdiepen in verhoudingsdenken en dimensies.
Het belooft weer een leuke dag te worden waarin we met elkaar op een andere manier aan de slag
gaan met rekenen.
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Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief komt uit op vrijdag 29 maart (nr.10)

Aangeleverd door de Bibliotheek
Wat als de maan van kaas was? Zouden er dan maanmuizen wonen? En wat als je graag
een succesvol YouTuber wilt worden? Of als je even geen inspiratie meer hebt voor je
duizenden legosteentjes? Voor de nieuwsgierige en ondernemende lezers onder ons
hebben we weer een paar leuke boekentips op een rij gezet. En als je echt graag nieuwe
inspiratie wilt opdoen om dingen te maken, dan nodigen we je uit voor de feestelijke
opening van onze Maakplaats in de bieb op 6 april. Meer info? Klik op de link voor onze
nieuwsbrief. https://www.debibliotheekamstelland.nl/jeugd/tips-van-deleesconsulent.html
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