Maandag 12 t/m vrijdag 16 oktober is het herfstvakantie.
Daarna zal de communicatie voornamelijk via de schoolapp verlopen.
Oud papier
De jaarplanning is zo goed als rond.
Er staan nog een aNantal woensdagen open. Hiervoor zijn we op zoek naar helpende handen.
Op dit moment is iedereen, die zich heeft aangemeld 1 of max. 2x ingezet. Met het aantal ouders op
school zou 2x inzetten ook het maximale aantal moeten kunnen zijn. Dat is in ieder geval wel ons
streven.
Wie mogen we op: 20 januari / 21 juli / 15 september / 20 oktober (allen 2021) inzetten en heeft
zich daar in eerste instantie niet voor aangemeld?
Zoals u weet, wordt het geld besteed aan de activiteiten in school die het net wat leuker maken. Van
sint en kerst tot een nieuw speeltoestel en van de talentenmiddag tot extra boeken / spelletjes in de
groepen.
Maandag 19 januari
Na de herfstvakantie zal een (aanzienlijk) deel van de leerkrachten deelnemen aan een
studiebijeenkomst van de Kindertalentenfluisteraar. Deze studie wordt aangeboden door het
samenwerkingsverband.
Juf Marjolein zal worden vervangen door juf Milou, juf Daniëlle door juf Wies en juf Evelien door juf
Rienske. Ook juf Annet en juf Sanne nemen deel aan deze studiedag.
Ouderpanel
We zouden na de herfstvakantie het eerste ouderpanel van dit schooljaar hebben.
Tijdens dit panel zouden we ook werkvormen willen gebruiken waarbij het onmogelijk is om de juiste
afstand tot elkaar te houden.
Vandaar dat we deze bijeenkomst niet zullen gaan houden. Hopelijk kan het tweede ingeplande
moment gewoon doorgaan.
Toetsresultaten
We kregen de terechte vraag hoe de LOVS toetsen gemaakt waren door de leerlingen. De resultaten
zullen na de herfstvakantie aan de leerlingen worden meegegeven.
SchoolApp
Zoals u gezien hebt, wordt de informatie in deze nieuwsbrief steeds minder.
De collega’s zetten bij de groepen inmiddels veel (leuke) berichtjes die in de schoolapp bij de groepen
te lezen zijn.
Er zijn ook ‘niet-ouders’ die deze nieuwsbrief ontvangen.
Zij kunnen via de website de kalender inkijken voor de bijzondere activiteiten en daar zal ook het
belangrijkste nieuws te volgen zijn.

De mailadressen zijn ook terug te vinden en te downloaden in de SchoolApp.
Startscherm, naar beneden scrollen, bij documenten vindt u de mailadressen. Handig en altijd binnen
handbereik.
ONTWIKKELINGEN IN HET SCHOOLJAAR 2020-2021
Na de herfstvakantie zullen we definitief overgaan op de informatieverstrekking via app en website.
Graag willen we u in de komende tijd via deze nieuwe weg inkijkjes geven in ons onderwijs. Waar zijn
we mee bezig en waar zijn we trots op.
Om daarmee alvast een start te maken willen we onze ontwikkelpunten voor het huidige schooljaar
met u delen. Deze punten zijn concreet uitgewerkt in ons schooljaarplan. Wat is het doel? Hoe kunnen
we meten of het doel is bereikt? Waarom is gekozen voor dit doel? Het schooljaarplan is afgeleid van
het schoolplan, wat vierjaarlijks wordt vernieuwd. Onze ontwikkelpunten zijn ondergebracht in vijf
domeinen.
De vijf domeinen zijn:
Kwaliteitszorg, onderwijs & leren
Ondersteuning & begeleiding
Management & organisatie
Professionalisering.
We hebben per schooljaar een tussen- en eindevaluatie, deze worden ook besproken met de MR.
Voor een aantal ontwikkelpunt zijn één of meerdere leerkrachten de kartrekkers. Zij stellen een plan
van aanpak op en hebben hierover overleg. Deze werkgroep brengt en/of haalt informatie bij het team
en werkt samen met de directie het beleid verder uit. De MR wordt meegenomen in dit proces.
De afgelopen jaren zijn we bezig geweest met de ontwikkelingen van een portfolio. Echter willen we
dit jaar gaan onderzoeken hoe we verder willen met ons rapport. Kunnen we ons portfolio hiermee
verrijken of moet er iets bij komen. We zullen ook gebruik maken van de ervaringen van onze collegascholen binnen de scholengroep De Driehoek.
Als team zullen we ons bezig houden met coöperatieve werkvormen (samenwerkingsvormen tussen
leerlingen). Hierin hebben we scholing gevolgd en we zullen die meer en meer gaan inbedden in onze
manier van werken.
De sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen blijft bij ons van groot belang. Met behulp van
“Happy Kids” geven we daar binnen en buiten de groep invulling aan. We willen deze keuze ook goed
laten landen binnen de school en zijn daar ook dit schooljaar nog druk bezig.
Onderwerpen waar we ook over zullen informeren zijn o.a. leerlingen- en ouderpanel, coöperatieve
werkvormen, datamuur en sociaal emotionele ontwikkeling. Hopelijk hebben we uw nieuwsgierigheid
gewekt en zult u regelmatig onze app en website in de gaten houden.

We wensen iedereen een heel fijne herfstvakantie!

