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Personeel
Dinsdag 5 februari werkt Nomie buiten de groep. Ze gaat aan de slag met de
groepsplannen van de kinderen van groep 3-4-5. Deze plannen vormen een
basis voor het plannen van de instructies op maat voor de kinderen.
Ilja van Hees, de vervanger van de vervangingspool, leidt deze dag de groep.
Rapporten en Oudergesprekken
Het eerste rapport gaat mee op 12 februari.
Op donderdag 14 februari vinden de oudergesprekken plaats vanaf 18.00 uur.
Wanneer uw kind in groep 1 t/m 5 zit en het komt u uit ’s middags na school
het gesprek te voeren van dinsdag 12 februari t/m vrijdag 15 februari, dan
horen we dat graag van u.
Wanneer uw kind in groep 6-7-8 zit en het komt u uit ’s middags na school
het gesprek te voeren op donderdag 14 februari en vrijdag 15 februari, dan
horen we dat ook graag van u.
Wij kijken dan wat de mogelijkheden zijn.
Vragenlijsten WMK
Rond deze tijd nemen alle scholen van Kans & Kleur de vragenlijsten Veiligheid
op School af bij medewerkers, kinderen en ouders.
We gebruiken de vragenlijsten van het kwaliteitsinstrument Werken Met
Kwaliteit (WMK). We vragen u de vragenlijst digitaal in te vullen, wanneer u op
school komt voor het oudergesprek in de week van 11 februari.
U ontvangt dan van ons de inloggegevens op school.
Onze laptops kunt u gebruiken die klaar staan in het extra lokaal.
Sjors Sportief
Dinsdag 5 februari komt Sjors Sportief op school. Het wordt een klein sportief
evenement. We starten met een dansje en we houden een kleine
fietswedstrijd. Daarna deelt Sjors de informatiefolders uit met daarin veel
kennismakingsactiviteiten met sport en creativiteit in de omgeving.
Open dag Voortgezet Onderwijs
Zaterdag 16 februari is de open dag gepland van alle scholen van Voortgezet
Onderwijs in de omgeving. U bent daar met uw kind van harte welkom.
Op de volgende website leest u alles over deze open dag.
https://schoolkeuzehulp.nl/kalender-middelbare-scholen/
Kunstweken
In de kalender staat vermeld, dat de Kunstweken starten in de week van
18 februari. Door omstandigheden gaan deze weken helaas NIET door. We
maken een nieuwe planning met de organisatie voor het nieuwe schooljaar.
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Studiedag
Afgelopen vrijdag tijdens de studiedag zijn we voortvarend aan de slag gegaan
met de volgende onderwerpen.
 De resultaten van de Citotoetsen hebben we samen met Dorothé in
kaart gebracht. We hebben nu alle gegevens op een rijtje en we gaan
de komende twee weken aan de slag om de groepsplannen samen te
stellen. Deze plannen vormen de basis voor het plannen van de
instructies op maat voor de kinderen.
 Een aantal collega’s heeft vorige week een bezoek gebracht aan de
NOT. Zij hebben ons bijgepraat over de voor ons interessante dingen,
eigenlijk teveel om op te noemen. Een greep uit alles.
In onze nieuwe school in de MFA komen nieuwe meubels. Twee
firma’s hebben prachtige spullen in het assortiment.
Ook voor de inrichting van het nieuwe schoolplein zijn er volop
mogelijkheden.
De zogenaamde Boekenstraat stond vol met nieuwe kinderboeken,
die een geweldige uitbreiding kunnen zijn voor onze nieuwe
bibliotheek in de nieuwe MFA.
De Kleuteruniversiteit toonde haar nieuwe projecten voor kleuters.
 Al enige tijd hebben we een nieuwe Rekenmethode in het vizier. Een
Rekenmethode die ook aansluit bij het rekenonderwijs in het
Voortgezet Onderwijs. We nodigen een deskundige uit om de
rekenmethode verder toe te lichten en vragen van ons te
beantwoorden. De methode dient vanzelfsprekend aan te sluiten bij
ons onderwijs.
 We hebben ook gebrainstormd over de groepsverdeling van volgend
schooljaar. Daarbij spelen de leerlingaantallen van elke groep een rol,
maar ook de samenwerking met de Peuterspeelzaal. Die
samenwerking moet vorm krijgen voordat we naar de nieuwe MFA
gaan verhuizen.
 Kortom, het was een goede dag en we hebben veel werk verzet.

