S

WEEKKAART 22
2019-2020
10 t/m 14 februari 2020
www.prinsesirene.nl

Er is ook deze week nog geen estafettelezen
Zaterdag
8 februari
Damtoernooi in Westerbork
Sven, Leroy, Tim, Anouk, Roos, Stijn, Yasmijn, Lisanne
Veel succes!!
Lisanne bedankt dat je wilt invallen! Kim van harte
beterschap
Maandag
10 februari
Dinsdag
11 februari
14:15 uur werkgroep Koningsspelen
Woensdag
12 februari
Donderdag
13 februari
Portfolio’s gaan mee
Vrijdag
14 februari
17 t/m 21 februari is het voorjaarsvakantie
Maandag
24 februari
Luizencontrole
Dinsdag
25 februari
Gesprekken
Woensdag
26 februari
Donderdag
27 februari
Gesprekken
Vrijdag
28 februari
Happy Kids
De komende tijd gaan we het hebben over jezelf nog beter leren kennen (welke talenten heb je?).
Ook zullen we het hebben over emoties. Wat maakt je blij? Hoe kan je dat dan zien?
In een aantal groepen zal de fanTAStisch tas aan de orde komen en zal er gevraagd worden iets mee
te nemen van huis. De opdracht die daarbij hoort kan verschillen.
Ook gaan we het hebben over hoe je je mening kan delen.
Oud papier
Op 27, 29 en 31 januari is er een papiercontainer geleegd, in totaal 2130 kg.
Tijdens de rondgang op 1 februari is er 4860 kg oud papier opgehaald en op 3 februari is er nog een
keer een container met 1280 kg geleegd.
Dat zijn mooie hoeveelheden!
Iedereen hartelijk dank voor het brengen en voor het helpen ophalen.
Portfolio
Volgende week zullen de portfolio’s mee gaan.
Vorig schooljaar hebben we hiermee proefgedraaid en nu gaat de definitieve vorm mee.
De tabbladen hebben een iets andere vorm gekregen en daar zijn wij heel blij mee!
In iedere groep is er hard gewerkt om van alles achter de tabbladen te krijgen zodat de map gevuld
meegaat.
In de portfolio’s zijn ook de rapporten en de LOVS-toetsresultaten opgenomen.
Volgende week zullen ook de uitnodigingen voor de gesprekken mee gaan. Deze vinden plaats op de
dinsdag en donderdag na de voorjaarsvakantie.

LOVS
In groep 1-2 worden geen LOVS toetsen gemaakt, maar worden de leerlingen gevolgd met het
ParnasSys leerlingvolgsysteem.
Vanaf groep 3 worden de landelijke LOVS toetsen afgenomen. Op de grafieken die de leerlingen van
groep 3 meekrijgen, staat dus maar 1 stipje (soms is het even zoeken). Vanaf eind groep 3 ontstaat er
een groeilijn.
Alle gemaakte toetsen zijn afgelopen maandag geanalyseerd. Soms vallen de uitslagen tegen, vaak
vallen ze mee. Maar een LOVS toets toetst maar een aantal zaken, er worden ook heel belangrijke
dingen niet getoetst:

