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Uitleentafel bij de kleuters
Bij de ingang van de kleuters hebben juf Nicole en juf Coby een uitleentafel staan. Op de
tafel liggen boeken en materialen die u mee naar huis kunt nemen en mag lenen. De
materialen en boekjes zijn bedoeld om thuis uit voor te lezen of om spelletjes te doen.
De afwisseling maakt dat leerlingen blijven ontdekken en leren.
Boekstartuurtje en voorstelling bibliotheek
In de bijlage vindt u informatie over de boekstartuurtjes van februari. Tevens informatie
over een voorstelling die in de bibliotheek wordt gegeven voor kinderen.
Oudergesprekken
De leerkrachten van groep 3 t/m 8 maken in deze periode afspraken met ouders m.b.t.
oudergesprekken. Tijdens deze gesprekken wordt de algehele ontwikkeling van uw kind
besproken. Naast de sociaal emotionele ontwikkeling en de leervorderingen, komen
werkhouding, concentratie en leermotivatie aan bod. De ouders van de leerlingen van
groep 1 en 2 worden na de voorjaarsvakantie uitgenodigd voor een gesprek over de
ontwikkeling van hun kind. Groep 1 heeft dan de tweede fase van Dorr afgerond en
groep 2 heeft dan de vijfde fase afgerond. Ieder leerjaar bij de kleuters heeft drie fasen.
In deze fasen staan de doelen van het onderwijsaanbod beschreven en deze worden
met de ouders tijdens het oudergesprek besproken.
Oudpapier en oudercommissie
Afgelopen zaterdag hebben drie mensen het oudpapier opgehaald. Graag bedanken we
deze ouders voor hun inzet. De oudercommissie en MR behouden graag de inkomsten
die we genereren d.m.v. het ophalen van het oudpapier voor onze leerlingen.
Binnenkort nemen de oudpapier coördinatoren telefonisch contact met ouders op om
de verdeling zo goed en eerlijk mogelijk te maken. Vele handen maken licht werk. Met
de gelden die we hiervoor krijgen kunnen we leuke dingen doen voor de leerlingen.
Tevens zorgen deze gelden ervoor dat de ouderbijdrage laag is.
MR
Op 29 januari had de MR haar eerste vergadering in het nieuwe jaar. De oudergeleding
kreeg een rondleiding door de keurig opgeruimde lokalen en kon de nieuwe vloeren
bewonderen. De gladde vloeren waren geruime tijd onderdeel van de actielijst van de
MR om in het kader van de veiligheid te bewaken.
Zowel de oudergeleding als de personeelsgeleding is op cursus geweest, we hebben de
opgedane ervaringen en kennis met elkaar gedeeld en gaan een extra overleg plannen
om te kijken hoe we die kennis kunnen uitrollen om de MR te profileren en te
professionaliseren.

OBS De Aanloop – Wilhelminalaan 4 – 7876 HA Valthermond - 0596-661738

De MR is door de schoolleider bijgepraat over een onder meer de zorgplicht van de
school, Sociaal emotionele ontwikkeling, de Bieb op school (een initiatief dat de MR zeer
aanspreekt en toejuicht), en we hebben over de staking in het onderwijs gesproken en
de noodzaak van een oplossing voor het lerarentekort. Ouders merken niet dat dit ook
op De Aanloop geregeld voor een uitdaging zorgt omdat het steeds met creatieve
oplossingen van het team voorkomen kan worden dat leerlingen naar huis worden
gestuurd, maar het houdt een keer op. De MR staat dan ook volledig achter de actie.
Ten slotte is een aantal standaardagendapunten van de MR behandeld zoals de
ingekomen stukken en de input vanuit de GMR.
Heeft u input voor de MR of wilt u ergens informatie over, dan kunt u ons aanspreken
op het plein of bereiken via het volgende mailadres: mr.obsdeaanloop@gmail.com.
Helaas ondervinden wij problemen met het contactformulier op de website, hier wordt
aan gewerkt.
De volgende vergadering is op 8 april, voor die tijd zal een extra overleg worden
ingepland zoals hierboven is aangegeven. Wij houden u op de hoogte!
Marieke Maring, Kheisja Jansen, Kim van Middendorp, Colette Huizinga
Voorschool overleg
Dinsdag 11 februari vindt het Voorschool overleg plaats. Bij dit overleg zijn de
bibliotheek, de voorschool, de Rehoboth en onze school aanwezig.
Groepsbesprekingen
Na de middentoetsen van Cito volgen de resultaten en de analyses. De IB’er voert de
groepsbesprekingen met de leerkrachten om te kijken hoe de ontwikkelingen verlopen.
Hoe de leerkracht verder gaat met de verschillende vakken in de groepen. Ze kijken of
het aanbod wat we willen bieden te realiseren is en tevens vraagt de IB’er wat er
eventueel meer nodig is in de groepen, om dat te bieden wat we voor ogen hebben.
Administratiemiddag leerlingen vrij
Dinsdagmiddag 4 februari hebben alle leerlingen vrij. Deze middag voeren de
leerkrachten administratieve taken uit. Deze taken vloeien voort uit de toetsen, de
resultaten, analyses en de planning voor de komende 10 weken.
De volgende
nieuwsbrief
verschijnt
donderdag 13
februari 2020.

Taalontwikkeling ouderavond
Woensdagavond 12 februari wordt er een ouderavond in het Brughuus over
taalontwikkeling bij jonge kinderen gehouden. Onderzoek wijst uit, dat een groot aantal
kinderen problemen hebben met de taalontwikkeling. Het is van belang dat deze
problemen zo vroeg mogelijk onderkend worden. Dit kan bijvoorbeeld al op het
consultatiebureau, bij de opvang of de voorschool. Wanneer duidelijk is dat er sprake is
van een afwijkende taalontwikkeling, kan er gericht gehandeld worden. In veel gevallen
helpt dit, maar soms is blijvend extra aanbod van belang. Op deze avond hoort u over de
taalontwikkeling, de mogelijkheden en de kansen die er zijn. En hoe je deze kansen
samen kunt pakken. Deze avond wordt georganiseerd door de ambulant begeleider van
Kentalis, mevrouw Hanneke Kramer, de Rehoboth en onze school. Ook ouders van de
voorschool zijn van harte welkom. Binnenkort ontvangt u hiervoor de uitnodiging.

Rapport
Vrijdag 14 februari ontvangen de leerlingen van groep 3 t/m 8 hun eerste rapport van
dit schooljaar.
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Studiedag leerlingen vrij
Woensdag 12 februari zijn alle leerlingen vrij in verband met een studiedag. Het team
houdt deze dag het onderwijsproces onder de loep: onder andere worden de
doorgaande leerlijnen en het aanbod, het pedagogisch en didactisch handelen
besproken.
Voorjaarsvakantie
Vanaf 17 ferbuari tot en met 21 februari is het voorjaarsvakantie. De leerlingen zijn deze
week vrij. We wensen iedereen een fijne vakantieweek.
De Nationale Voorleesdagen met een knuffeltje als welkomstcadeau!
Maak je peuter of kleuter lid van de bibliotheek tijdens de Nationale Voorleesdagen.
Voor kinderen is het lidmaatschap gratis. De bibliotheek biedt je een lief
welkomstcadeautje aan: een voorleesknuffeltje van Moppereend, de hoofdpersoon uit
het Prentenboek van het Jaar. Kom snel langs want op=op.
Wil je samen met je kind naar de leuke voorstelling ‘Moppereend’ door Jinky’s Mikmak?
Er is nog plek bij de voorstelling van 11.00 uur op dinsdag 18 februari in het Brughuus.
Wel even aanmelden: info@bibliotheekvalthermond.nl.
Loopspeltoernooi
Vrijdag 7 februari wordt het jaarlijkse loopspel voor groep 3 en 4 gehouden. Juf Wia gaat
deze morgen met haar klas naar het toernooi toe. We wensen de groep alvast veel
plezier en succes.
Verwijzing voortgezet onderwijs
Tijdens de komende oudergesprekken van groep 7 zullen de leerkrachten van groep 7
en 8 al een voorlopig advies afgeven voor iedere leerling m.b.t. de verwijzing naar het
voortgezet onderwijs.
De leerlingen en ouders van groep 8 ontvangen het definitieve advies van de
leerkrachten. De eindtoets kan alleen van invloed zijn op een ander niveau van uitstoom
wanneer de eindtoets hoger uitvalt en ouders dan kiezen voor een hoger niveau binnen
het voortgezet onderwijs. Tijdens de adviesgesprekken krijgen ouders de vraag om te
tekenen voor het overdragen van de leerlinggegevens van onze school naar de
vervolgschool. Dit zijn we verplicht in het kader van de privacywet.
Met vriendelijke groet, ook namens het team,
Henriët Kamies
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