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Nieuwsbrief juni/juli 2014.
Kalender:
2 – 5 juni : avondvierdaagse.
3 juni
: laatste dag inleveren van de enveloppen voor Jantje Beton.
4 juni
: OR vergadering om 8.30 u.
5 juni
: juffen dag. Deze dag geen gymles.
5 juni
: schoolfoto bestelling inleveren.
6 juni
: kinderen zijn vrij i.v.m. een studiedag.
9 juni
: kinderen zijn vrij i.v.m. 2e pinksterdag.
10 juni
: MR vergadering om 19.30 u.
19 juni
: schoonmaakavond om 19.00 u.
23 juni : deze week rapport bespreking.
30 juni : rapport mee.
1 juni
: afscheidsmusical groep 8.
4 juli
: laatste schooldag.
Hoofdluiswerkgroep
Deze werkgroep vraagt voor het nieuwe schooljaar ouders die mee willen helpen
met het bestrijden van deze kleine deugnietjes. Na iedere vakantie op de
woensdagmorgen worden de kinderen op hoofdluis gecontroleerd, zo’n 5 keer per
jaar. We zoeken minimaal 2 ouders. U kunt zich opgeven bij Angelique van Wijk,
telnr. 561873. Uiteraard willen wij de afgezwaaide ouders heel hartelijk danken,
maar tevens de andere leden bedanken wij voor hun goede werk dit schooljaar.
Schoolfoto’s
Uiterlijk tot 5 juni kunt u de bestelling voor de schoolfoto’s inleveren bij de
leerkracht. Zoals op het formulier staat, kunt u de groepsfoto bij de klas
bekijken.
Ouderraad
* Wij willen alle hulpouders en leerkrachten danken voor de inzet bij de
Avond4daagse.
Uiteraard bedanken wij ook Rob en Patricia van Nimwegen voor het zetten van de
koffie e.d.
* Het loopt op de kalender richting het einde van het schooljaar.

Donderdag 19 juni is er weer de jaarlijkse schoonmaakavond.
We hopen dat wij weer mogen rekenen op een grote opkomst van hulpouders.
Wilt u zelf een emmer en doekje meenemen?
De ouderraad zal zorgen voor een versnapering tijdens de pauze.
Verkeersexamen groep 7
Groep 7 heeft dit jaar het theoretisch en praktisch verkeersexamen afgelegd.
Voor het theoretisch gedeelte waren er een aantal met een herexamen, maar
uiteindelijk zijn alle voor beide onderdelen geslaagd! Van harte gefeliciteerd!
Juf Bertha, juf Mirjam.
Juf Bertha en juf Mirjam gaan volgend jaar een nieuwe uitdaging aan.
Juf Bertha gaat de kleuters lesgeven op de bijenkorf in Oude Sluis en juf
Mirjam gaat groep 3 en 4 op de Julianaschool in Schagen lesgeven.
Juf Bertha zal niet aanwezig zijn op de juffen dag, maar neemt op
dinsdagmiddag 10 juni afscheid van de kinderen.
Juf Esther.
Juf Esther zal de komende tijd niet op school aanwezig zijn in verband met
ziekte. De vervanging proberen we zo goed mogelijk te regelen.
Afscheidsmusical groep 8
In de jaarplanning staat dat de musical van groep 8 op woensdag 2 juli zal zijn.
Dit hebben we moeten verplaatsen naar dinsdag 1 juli. Op woensdag 2 juli zijn er
diploma-uitreikingen op het Regius College. Een aantal ouders zou dan
genoodzaakt zijn te moeten kiezen tussen twee belangrijke momenten. Dit was
voor ons een reden om de musical naar de dinsdag te verplaatsen.
Op maandagmiddag 30 juni is de generale repetitie. Dan is iedereen die het leuk
vindt om te komen kijken van harte welkom.
Op dinsdagmiddag 1 juli is de voorstelling voor alle kinderen van de school. Op
dinsdagavond 1 juli is de voorstelling voor alle ouders/ genodigden van de
leerlingen uit groep 8.
Studiemiddag,-avond Groepsplannen.
Op maandag 12 mei hebben we een studiemiddag/avond gehad over de
groepsplannen.
Een groepsplan is een plan van de hele groep, waarin precies staat welk niveau
een leerling heeft, aan welke doelen gewerkt wordt, welke hulp de leerling
hierbij nodig heeft, welke materialen en wie de hulp biedt. Deze plannen zijn er
voor de vakken begrijpend lezen, spelling en rekenen. De plannen worden 2 keer
per jaar aangepast aan de hand van de citogegevens. Tussendoor wordt er nog 2

keer een korte evaluatie gedaan waarin ook kleine aanpassingen aangebracht
kunnen worden.
Van 15.15uur tot 17.30uur hebben we, samen met een coach vanuit de Onderwijs
BegeleidingsDienst (OBD), gesproken over de groepsplannen .
We werken nu bijna 2 jaar met de groepsplannen. In deze tijd hebben we het
werken met groepsplannen opgebouwd en ons eigen gemaakt. Tijdens deze
studiemiddag hebben we de lijnen binnen de groepsplannen strakker uitgezet.
Waar staan we nu en hoe moeten we verder zodat we nog meer uit onze
leerlingen kunnen halen. Hierdoor sluiten de groepsplannen van alle klassen beter
op elkaar aan. Hierbij moet gedacht worden aan: Is de lay-out bij iedereen nog
hetzelfde, wat is belangrijke informatie voor in het groepsplan en wat kan eruit
blijven, interpreteren we de toetsgegevens juist en hoe zetten we dit duidelijk
in het groepsplan, zijn de doelen die we per leerling en per groep stellen haalbaar
en duidelijk?
Na een pauze zijn we om 18.30uur aan de slag gegaan met de plannen van onze
eigen groepen. Alles wat we ’s middags besproken hebben, gelijk verwerkt in de
nieuwe plannen.
Het was een leerzame en productieve middag en avond.

