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De beste wensen voor 2019!!
We wensen leerlingen, ouders/verzorgers en opa’s en oma’s het allerbeste voor 2019!
MR
29 november is de MR voor de tweede keer bijeengekomen dit schooljaar. We hebben
het concept Jaarverslag en concept Jaarplan besproken. Daarnaast is er een
vergaderplanning gemaakt voor de rest van het schooljaar 2018/2019. Al deze stukken
zullen na vaststelling op de website geplaatst worden. Het binnengekomen stuk
'schoolondersteuningsprofiel' is besproken en goedgekeurd.
Op 11 december is de MR op verzoek van het bestuur samengekomen om de voortgang
van de DUO school te bespreken. Input werd gevraagd van de oudergeleding, de
personeelsgeleding heeft haar input al in een teamvergadering gegeven.
Mocht u als ouder/verzorger vragen of opmerkingen hebben, spreek gerust een van de
MR leden aan of laat een bericht achter via het contactformulier op de website. We
zullen u altijd een terugkoppeling geven. Groetjes Kim
Cito M toetsen
In week 3, 4 en 5 (uitloop week 6) worden de middentoetsen van Cito afgenomen. Dit
betekent, dat kinderen van groep 3 t/m 8 toetsen maken van Cito op het gebied van
technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen en spelling. De verschillende toetsen bestaan
uit een aantal delen. De toetsen zijn bedoeld om te kijken of kinderen de (tussen)doelen
hebben gehaald en om te kijken waar eventueel extra aandacht voor nodig is. We kijken
hiernaar per kind en per groep. De kinderen van groep 1 en 2 maken geen cito toetsen
(meer). De inspectie verplicht scholen niet langer om deze toetsen af te nemen.
Thema Topsport en Voeding
In de periode van kerst- tot voorjaarsvakantie gaan de kinderen en leerkrachten aan het
werk met het thema Topsport en voeding. Binnen dit thema zorgen we dat een aantal
kerndoelen binnen ons basisonderwijs aan bod komen. De leerkrachten gaan in de
eerste les kijken wat de kinderen al weten, waarvoor ze enthousiast worden en waar ze
meer over willen weten en leren. Bij deze nieuwsgierigheid en interesses sluiten de
leerkrachten aan. Zij stellen kritische en onderzoekende vragen waardoor kinderen
antwoorden gaan zoeken en steeds meer van de inhoud leren. Deze inhoud heeft te
maken met verschillende vakken binnen het basisonderwijs. Dit kan te maken hebben
met aardrijkskunde, natuur/biologie, geschiedenis, rekenen en/of taal. De antwoorden
die ze vinden en dat wat ze leren, presenteren ze later aan elkaar. Tevens maken de
kinderen hun eigen wereld aan in Exova, waardoor opgedane kennis een vast plekje
krijgt binnen ons thematisch aanbod van Exova.
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Netwerken
Het nieuwe jaar is begonnen, volgende week zijn er bijeenkomsten van de netwerken
ICT en het talentnetwerk. Leerkrachten die in deze netwerken zitten koppelen de
informatie terug naar het team.
Nationale Voorleesdagen
Van 23 januari t/m 2 februari vinden de Nationale voorleesdagen plaats. In deze periode
wordt er extra tijd en aandacht besteed aan het voorlezen. De peuters van De Speulstee
worden voorgelezen door kinderen van onze school. Wellicht dat u thuis ook even extra
aandacht kunt besteden aan het voorlezen… In de bibliotheek kunnen kinderen gratis
boeken lenen. Voorlezen is leuk, leerzaam en gezellig.
Schoonmaakavond en plein vegen
Afgelopen maandag was de schoonmaakavond. Alle moeders en vader die hebben
geholpen willen we graag bedanken voor hun hulp. Samen hebben we alle lokalen en
ruimten weer netjes en schoon.
Zaterdag 26 januari staat een pleinveegmoment gepland. Over het algemeen komen
hier de vaders een handje helpen. We hebben een vader die zich hiervoor heeft
opgegeven. We zoeken nog twee vaders die even willen helpen. De oudercommissie
heeft een bladblazer aangeschaft. Met deze machine is het plein binnen een mum van
tijd weer netjes. Het zand rond de zandbak wordt met een schep terug-geschept.
Onkruid wat de grond uitschiet verwijderen we ook. Op deze manier houden we samen
de school en het plein netjes voor onze kinderen. Mocht u zaterdag 26 januari een
uurtje kunnen helpen, we horen het graag! Samen is het zo gepiept!

De volgende
nieuwsbrief
verschijnt
donderdag
24 januari 2019.

PCM
Woensdagmiddag 16 januari heeft het team een bijeenkomst / scholing van Jelte van
der Kooij m.b.t. PCM. Proces Communication Model. Dit is de derde bijeenkomst die we
samen hebben. Eind februari volgt een ouderavond waarop u wordt geïnformeerd en
leert over PCM. Nader bericht volgt.
Oudergesprekken groep 3 t/m 8
Voor de voorjaarsvakantie gaan de rapporten mee met de kinderen van groep 3 t/m 8.
In deze rapporten staan de resultaten van de methode- en de cito toetsen. Voorafgaand
aan de rapporten vinden de gesprekken met ouders plaats. Ouders krijgen tijdens het
gesprek uitleg over het rapport. Hebben ouders vragen n.a.v. de resultaten en
bevindingen dan kunnen deze gelijk worden gesteld en beantwoord. De
oudergesprekken vinden plaats op dinsdag 12 en donderdag 14 februari. In de bijlage
van de komende nieuwsbrief zult u de indeling van de rapportgesprekken vinden. Mocht
u willen ruilen dan vragen wij u dit onderling te doen. Lukt dat echter niet, verwachten
we dat u contact opneemt met de betreffende leerkracht. We hopen op deze manier
alle ouders te zien en te spreken tijdens de gesprekken.
Oudergesprekken groep 1 en 2
De gesprekken van groep 1/2 vinden plaats op dinsdag 2 en donderdag 4 april. De
leerkrachten van groep 1/2 hebben dan de resultaten van de tweede (gr 1) en de vijfde
(gr 2) periode van Dorr. Ouders worden tijdens de gesprekken geïnformeerd over de
ontwikkeling van hun kind(eren) t.a.v. de leerlijnen en leerdoelen van de fase waaraan
de kinderen nu werken. Mocht u vragen hebben over de ontwikkeling van uw kind, dan
kunt u uiteraard bij het halen en brengen altijd bij de betreffende leerkracht terecht.
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Ouderraad
Maandag 14 januari komt de oudercommissie bijeen om de activiteiten van december
te evalueren en om vooruit te kijken naar de komende activiteiten.
Carmel College
De voorlichtingsdagen en de open dagen voor het voortgezet onderwijs komen er weer
aan. Het Carmel College organiseert een doe middag op vrijdag 25 januari en een
open dag op woensdag 6 februari van 14.00 – 21.00 uur.
Judo
De kinderen van de onderbouw hebben de afgelopen week een Judo les gehad.
Kinderen hebben de beginselen van Judo geleerd en geoefend.
Leerlingenraad
Binnenkort is de derde leerlingenraad bijeenkomst. De leerlingenraad denkt mee, geeft
ideeën, gaat in overleg en zijn de vertegenwoordigers van de bovenbouw groepen.
Stichting Udik houdt op zaterdag 19 januari voor de 28ste keer de Udikloop.
Het parcours van de wedstrijd over 10 kilometer is gewijzigd.
Nieuwe onderdelen van het programma zijn de 4 mijlrun en de Canicross - hardlopen
met de hond - over 10 kilometer. Terug van weg geweest is de jeugdloop.
De parcoursen gaan dwars door het Valtherbos en zijn grotendeels onverhard. Zoals
ieder jaar is de start/finish bij het Dorphuis Oes Hokkie in Klijndijk. Om 13.00 start de
jeugdloop van 1 mijl vanaf Oes Hokkie. Kinderen tot 13 jaar mogen gratis deelnemen
aan deze run. Het programma wordt om 13.30 uur voortgezet met de puppyrun over
een afstand van een kwart mijl. Het startschot voor de wedstrijdloop tien kilometer en
de 4 mijl run klinkt om 14.00 uur. De canicrossers vertrekken om 14.15 uur.
Alle deelnemers gaan met een medaille naar huis en voor de snelste atleten zijn
geldprijzen te winnen. De kosten bedragen 10 euro. Van tevoren aanmelden met een
korting van 2,50 euro kan via http://www.inschrijven.nl Kijk voor meer informatie
op www.udik.nl
Consulteren
Een aantal leerkrachten hebben een bezoek gepland aan leerkrachten op andere
scholen. Tevens komen van andere scholen leerkrachten kijken bij ons. Leerkrachten
kunnen elkaar aanvullen en bovenal in gesprek gaan met elkaar over hun vak. Het
consulteren vindt plaats door onze eigen leerkrachten en de muziekdocenten.
Podiummoment groep 1 en 2
Donderdag 31 januari heeft groep ½ het podiummoment. Ouders/verzorgers, opa’s en
oma’s zijn vanaf 11.30 uur van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.
Luizencontrole
De maandag na de kerstvakantie is de luizencontrole uitgevoerd door het LOTteam. Het
LOTteam heeft versterking gekregen, er zijn twee nieuwe moeders bij gekomen. Hier
zijn we heel blij mee. Zo lang er hoofdluis geconstateerd wordt raden we aan en vragen
we u als ouders om te blijven controleren en lange haren gebonden te dragen. Op deze
manier kunnen we verspreiding het beste voorkomen.
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GGD Mondademen
In de bijlage vindt u een brief van de GGD m.b.t. het ademen door de mond/neus.
Met vriendelijke groet, ook namens het team,
Henriët Kamies
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