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23 januari
28 januari t/m vrijdag 1 februari
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8 februari
11 februari t/m vrijdag 15 februari
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Studiedag, alle leerlingen vrij
Week van de 1ste rapportgesprekken

Beste ouders,
De Cito toetsen zijn in volle gang, dus het zijn drukke tijden voor onze leerkrachten én voor de
leerlingen natuurlijk. Je moet je goed kunnen concentreren en laten zien wat je kunt!
Na afloop van de toets weken, vullen alle leerkrachten de resultaten in Parnassys een digitaal
systeem waar we alle leerling dossiers in opslaan.
Als we alle resultaten binnen hebben maakt juf Nelleke de
zogenaamde schoolanalyse: we kijken per klas en ook per leerling
óf en zo ja hoeveel "groei" er is ten opzichte van de vorige keer (in
juni 2018).
Ook vergelijken we het schoolprofiel (alle resultaten per vak) met
de vorige keer en met de landelijke resultaten van vergelijkbare
scholen.
De analyses bespreken we in het team, juf Nelleke bespreekt ook
elke klas nog met de betreffende leerkrachten, en daarna gaan we
plannen maken voor de komende periode.
en vanuit die besprekingen,
Natuurlijk lukt het niet om al dit werk tijdens normale werk-/schooldagen. Daarom zijn de leerlingen op
7 en 8 februari vrij, zodat wij de hele dag rustig door kunnen werken. Ook dán werken we voor uw
kinderen, maar ánders, achter de schermen!
Vorige week meldde ik u dat we de groepen 1-4 door de hoofdingang naar binnen willen laten komen,
en niet door de kleuteringang. Veel gezelliger, we zien nu 's morgens álle kinderen binnenkomen!
Maar voor de middag is het niet oké zo horen we van de juffen en meester, veel te druk, en te dicht
op de weg.
Daarom: groep 1-4 vanaf maandag 21 januari: ophalen bij de kleuter-ingang!
met hartelijke groet, Cissy Merison, directeur
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Nieuws uit groep 3/4
Groep 3/4 in de Stadsschouwburg
Groep 3/4 is afgelopen woensdag naar de Stadsschouwburg geweest voor de workshop
‘Theaterkraken’. Het was een ontzettend leuke en spannende dag! De kinderen zouden naar een
voorstelling gaan, maar er was een probleem toen we daar aankwamen. De actrice had last van
plankenkoorts en ze durfde niet meer op te treden in de voorstelling “Het afschuwelijke bosmonster”.
Ze had zich verstopt ergens in het gebouw. Er waren 2 opties: de kinderen weer naar huis sturen
of..haar zoeken en haar helpen over haar plankenkoorts heen te komen! We hebben voor de laatste
optie gekozen.
Ze had aanwijzingen in zwarte dozen overal in het gebouw achtergelaten waar ze verstopt zat. En zo
gingen we in 2 groepen op zoek naar de dozen: in de grote zaal, achter het podium, in de gangen, in
de foyer, langs de schilderijen..en in de dozen zaten letters die het woord ‘boven’ vormde. Dat
hadden de kinderen goed opgelost. In de dozen lagen ook een script van het toneelstuk, attributen,
licht- en geluidsbenodigdheden, oefeningen met verschillende emoties.. alles om de actrice zo goed
mogelijk te helpen.
We eindigden de speurtocht helemaal boven in een zaal, waar de actrice met hulp van de groep
gelukkig een stukje van het toneelstuk heeft kunnen doen. Ze was de groep heel erg dankbaar! En wij
gingen met een gerust hart en veel indrukken weer met tram 19 terug naar school.

Nieuws uit groep 8

2019 is nog maar een paar weken oud, maar in groep 8 zijn we al volop in bedrijf. Zo zijn we
begonnen aan een nieuw IPC-thema: Nederland Waterland, natte voeten. De komende weken gaan
we veel leren en ontdekken over onze haat-liefdeverhouding met de zee.
Behalve leerzaam is deze periode ook spannend te noemen. Iets eerder dan de rest van de school
zijn we namelijk al begonnen met de M-toetsen van Cito. Rekenen, spelling en begrijpend lezen
hebben we inmiddels achter de rug. De kinderen doen hun uiterste best en er zijn mooie resultaten
behaald! Hopelijk kunnen we de lijn doortrekken bij studievaardigheden en woordenschat.
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Spannend is het ook omdat de kinderen vanaf volgende week het definitieve schooladvies krijgen. Dit
leeft enorm onder de kinderen. Ze zijn ongelooflijk ambitieus en ze streven naar het hoogst
haalbare. Wat een topper ben je dan!
Niet verrassend dus dat de scholen voor voortgezet onderwijs al flink aan ze lopen te trekken. Stapels
enveloppen heeft juf Elly de afgelopen weken naar boven gelopen met posters, folders, flyers en
informatieboekjes. De scholen stellen alles in het werk om de aandacht te vestigen op hun open
dagen. En die worden gelukkig al goed bezocht door onze kinderen, want ze zijn natuurlijk niet voor
één gat te vangen.
Alle informatie staat inmiddels uitgestald in een kraampje naast ons
klaslokaal. Kinderen wisselen daar informatie en indrukken uit. Zo
rollen we langzaam een nieuwe fase in van dit bijzondere jaar en
komen we al helemaal in de sfeer van het naderende afscheid en het
nieuwe begin.

Verzamelen van gekleurd plastic

Zoals u weet starten we in de week van 28 januari met de NSA (2e blok). We zijn druk bezig met het
samenstellen van het programma.
Het is al zeker dat er op het programma voor groep 6 de activiteit “Kunst” zal staan. Voor deze
workshop is veel plastic materiaal nodig. Daarom willen we nu al beginnen met het verzamelen
van flexibel gekleurd plastic materiaal, dat kan dus van alles zijn. Ook hebben we plastic
flessendoppen nodig, dit mogen ook witte doppen zijn. Met het materiaal zullen kunstwerken worden
gemaakt, die tijdens het Brede Weg Festival zullen worden tentoongesteld.
Wij rekenen op uw hulp !!
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