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17 t/m 21 februari is het voorjaarsvakantie
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

24 februari
25 februari
26 februari
27 februari
28 februari

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

2 maart
3 maart
4 maart
5 maart
6 maart
7 maart

Luizencontrole, Portfolio’s weer mee terug
Gesprekken, vandaag begint het lezen weer
Gesprekken

20:00 uur OV vergadering
12:15 uur werkgroep Pasen

Oud papier

8:20 uur pas naar binnen
Graag willen we er iedereen op wijzen dat de leerlingen vanaf 8:20 uur de school in mogen om hun
tassen leeg te maken.
De leerlingen van groep 1-2 mogen daarna lekker bij de tafels aan het werk gaan en de leerlingen
van groep 3 t/m 8 gaan nog even lekker naar buiten tot de bel gaat.
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.
Gesprekken
Op 25 en 27 februari zullen de gesprekken over de rapporten en toetsen plaats gaan vinden.
Ook het portfolio zal onderdeel van het gesprek zijn. De leerlingen hebben vanaf groep 3 een grote
inbreng gehad bij de samenstelling van het portfolio.
Voorafgaand aan de gesprekken zullen de leerkrachten van de groep 3 t/m 8 een gesprek met iedere
leerling aan gaan zodat zij zelf iets tijdens het gesprek kunnen zeggen over hun eigen portfolio.
Daarom willen we graag de maandag na de vakantie de portfolio’s weer terug in school. Dat betekent
dus dat we er vanuit gaan dat de leerlingen van deze groepen meekomen met het gesprek.
We beseffen ons terdege dat het voor iedereen wennen zal zijn, maar dat het ook een enorme
toegevoegde waarde kan hebben.
Portfolio
De portfolio’s zijn mee!!
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! Hebben we iets te veel gezegd??
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.

AVG – foto’s
De wet op de Privacy…
Iedere ouder heeft voor de leerlingen een formulier ingevuld wie op welke plaats op de foto
gepubliceerd mag worden. Onder schooltijd hebben we ons daar aan te houden en dat maakt het
plaatsen van foto’s een heel stuk ingewikkelder.
We hebben de bovenschools ICT-er om raad gevraagd en hij raadt ons aan alleen als teamleden
foto’s te maken en in de app te zetten. Bij evenementen onder schooltijd zullen wij dus zelf de foto’s
gaan maken.
Wanneer een leerling jarig is, maken veel ouders even een paar foto’s in de klas. Dat begrijpen wij,
maar we vragen u zich te beperken tot foto’s van de jarige job. Dus geen andere leerlingen (en
leerkrachten) op de foto.
We begrijpen dat dit een impopulaire maatregel is, maar we hopen op uw medewerking.
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:

Gesprekken met leerlingen in groep 7/8
In groep 7/8 kun je met de leerlingen al behoorlijke gesprekken voeren. Ze
weten wat ze wel / niet willen en ze kunnen dit goed verwoorden. Dat
maakt de gesprekken heel interessant.
Ook gesprekken over zaken die eigenlijk niet zo leuk zijn, komen aan de
orde. Zowel tijdens de lessen Happy Kids als tijdens de gewone
gesprekken.
Hoe ga je bijvoorbeeld om met de gesprekken op de groepsapp – want ja,
ook de leerlingen van groep 7/8 hebben zo’n app. Daar is een mooi
gesprek over gevoerd en er zijn afspraken gemaakt die in de groep op het
doelenbord hangen. Het is één van de groepsafspraken.
Het heeft ook al in de app van 7/8 gestaan, maar het is te mooi om het niet
in de weekkaart te vermelden:
Trots op 7/8!
Dammen
Afgelopen zaterdag is er door beide damploegen heel goed gedamd!
De leerlingen van groep 5/6 zijn 8e van de 16 geworden, super gedaan, toppers.
De leerlingen van groep 7/8 zijn 5e geworden en mogen door naar de landelijke halve finale!
(Die halve finale zal waarschijnlijk op 18 april in De Binder zijn – nog even een slag om de arm, maar
dat zou heel mooi zijn.)
Wauw, een super prestatie, kanjers.

