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Vorige

In deze week zijn de gesprekken met ouders (en kinderen) van de groepen 1 t/m 7
Maandag
11 februari
De start van scoor een boek in gr. 5/6
Dinsdag
12 februari
Woensdag
13 februari
Donderdag
14 februari
Vrijdag
15 februari
In de week van maandag 18 t/m vrijdag 22 februari hebben de kinderen vakantie.
Maandag
25 februari
Luizencontrole
Dinsdag
26 februari
Woensdag
27 februari
Donderdag
28 februari
Vrijdag
1 maart
De kanjerafspraken op onze kanjerschool:
Kanjerafspraak van de maand:
Oktober
November
December
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli

We vertrouwen elkaar
We helpen elkaar
We werken samen
We hebben plezier
We doen mee
We vertrouwen elkaar
We helpen elkaar
We werken samen
We hebben plezier
We doen mee

Iedere afspraak geldt vanzelfsprekend het hele jaar door,
maar krijgt in de genoemde maand extra aandacht.

Meester en juffen tijdens de
kanjerstudiemiddag op woensdag 30 januari.
Het was een heel interessante middag waar
we allerlei informatie krijgen en ideeën op
hebben gedaan over jongensgedoe en
meidenvenijn.
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Rapport mee
Vrijdag 8 februari krijgen de kinderen hun rapport mee.
Dat geldt echter niet voor de kinderen die minder dan drie maanden in groep 1 zitten. Die krijgen de
volgende keer een rapport.
Citoscores:
Het Cito Leer- en Ontwikkel Volg Systeem (LOVS) omvat toetsen voor het basisonderwijs voor
meerdere vakgebieden. Deze toetsen worden twee keer per jaar afgenomen in januari en juni. Aan
de hand van deze toetsen worden de prestaties en vorderingen van kinderen in de groepen 1 t/m 8
gevolgd. We krijgen als leerkrachten door het LOVS een goed inzicht in de resultaten van de groep
en van de individuele leerling, vergeleken met het landelijk gemiddelde. De Cito LOVS toetsen staan
los van de methode gebonden toetsen die regelmatig in de groepen 3 t/m 8 afgenomen worden ter
afronding van een gemaakt blok.
In het rapport kunt u van de verschillende gemaakte toetsen de scores terugvinden en de daarbij
behorende grafieken, waarin u de ontwikkelingslijn van uw kind op een bepaald vakgebied kunt zien
in de jaren dat hij/zij bij ons op school zit.
In het rapport wordt nog gesproken over een A t/m E score van de toetsen. Deze normering wordt
door ons niet meer gehanteerd. We gebruiken de I t/m V score, in het schema hieronder is een
globale indeling van de niveaus weergegeven.
Niveau

Interpretatie

I

Ver boven het gemiddelde scorende kinderen

II
III

Boven het gemiddelde scorende kinderen
Gemiddeld scorende kinderen

IV
V

Onder het gemiddelde scorende kinderen
Ver onder het gemiddelde scorende kinderen

Nog een reden waarom we een nieuw rapport willen gaan ontwikkelen.
Leerlingenraad
Vanzelfsprekend is er ook dit schooljaar weer een leerlingenraad. Ze waren
alleen nog niet genoemd in de weekkaart. Lisanne, Noa, Luuk, Wout, KayLee, Nils en Sharlize vormen dit schooljaar de leerlingenraad.

Punten die we dit schooljaar hebben besproken: activiteiten op h et plein na schooltijd; de fietsen in
de fietsenrekken
Ook komen er wensen van de kinderen naar voren: zo zouden ze graag (nog) een keer willen banden
plakken en een keer willen bakken in school.
15 maart – nationale onderwijsactiedag
Zoals u waarschijnlijk wel al in de media hebt gehoord, zal op vrijdag 15
maart een nationale onderwijsactiedag zijn. De (meeste) bonden roepen op
tot staking. Bovendien vragen ze om in de week van de 15e aandacht te
besteden aan de problemen waar we tegenaan lopen.
We hebben afgesproken hier volgende week een standpunt over in te nemen zodat die opgenomen
kan worden in weekkaart 22.
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Eén van de problemen is het tekort aan invallers.
Dit was vandaag (06-02-19) ook weer een punt. We hebben in december al een verhuisverzoek van
Lisa ingediend voor 06 en 07 febr. De vervanging van vandaag was alleen op te lossen doordat
Janine de LIO stage in gr. 8 is gestart. Hierdoor kon Tirza naar gr. 5/6, wat wel betekende dat Annita
op de Cantecleer was i.p.v. de Prinses Irene om als ‘achtervang’ te dienen.
De vervanging voor morgen (07-02-19) is gelukkig wel geregeld. Juf Jolien Brouwer komt dan in de
groep.
We proberen waar mogelijk te passen en te meten om de kinderen in ieder geval niet te hoeven op
te splitsen over andere groepen of naar huis te hoeven sturen. Helaas lukt dat niet in alle gevallen,
waardoor vorig schooljaar groep 8 bijna een hele week thuis is geweest.
LIO-stage
Zoals al eerder is gemeld, is juf Janine begonnen met haar LIO (leraar in opleiding) stage.
Dit is haar ‘afstudeerstage’ van de PABO en betekent dat ze drie dagen per week groep 8 zelfstandig
gaat draaien. Vanzelfsprekend zijn de ‘vaste’ leerkrachten ten alle tijden aanwezig en blijven die
eindverantwoordelijk.
Deze ‘vaste’ leerkrachten zijn echter inzetbaar voor andere dingen in school. Zoals het begeleiden
van (groepjes) kinderen. Alle zal dat op de maandag en dinsdag voor zijn rekening gaan nemen.
Tirza zal m.i.v. volgende week iedere woensdagmorgen de groep 1 kinderen
uit de combinatie 1/2 halen. Ze zal dan – net als op de maandagmiddag –
lekker alleen met groep 1 aan de slag gaan.
Wat dus automatisch betekent dat groep 2 alleen met groep 2 kinderen met
juf Hilly aan het werk gaat op de maandagmiddag en woensdagmorgen.
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Kunstgrasveld
Eerst afgraven
Dan zand storten….

Er is flink gespaard om het voor
elkaar te krijgen, maar het kunstgrasveld krijgt nu steeds meer vorm. Nadat er een behoorlijke laag
zwart zand is afgegraven, wordt er nu een flinke hoeveelheid speciaal rood (of toch geel??) zand
gestort.
De laag wordt flink aangestampt met groot materieel.
We kunnen bijna niet wachten op het eindresultaat!
Scoor een boek start in groep 5/6 op maandag 11 februari
Lezen & bewegen
School & thuis
Bibliotheek & BVO
Bergentheim - Op maandag 4 februari om 13.00 uur wordt in de Bibliotheek Bergentheim de officiële
aftrap van een nieuwe editie van ‘Scoor een boek!’, gegeven. Het leesbevorderingsproject van de
Bibliotheek Hardenberg in samenwerking met voetbalclub Heracles Almelo en de gemeente
Hardenberg.
Het leesproject ‘Scoor een Boek!’ bundelt de populairste sport van de wereld met lezen. Het doel is
om leerlingen uit de groepen 5 en 6 te stimuleren om met plezier te (blijven) lezen. Leerlingen van
zes basisscholen uit de gemeente Hardenberg gaan de komende tien weken in het kader van het
project ‘Scoor een Boek!’ zoveel mogelijk boeken lezen in de klas.
Heracles Almelo
Elk jaar verbindt een speler van Heracles Almelo zich aan het project, vanuit de gedachte dat een
lezende voetballer tot de verbeelding van de leerlingen spreekt. In een videoboodschap vertelt de
speler de klas over het project en maakt hen enthousiast om zelf (boeken) te gaan 'scoren'. Dit jaar
worden de leerlingen via videoboodschappen aangemoedigd door Heracles Almelo-speler Wout
Droste. Na tien weken lezen sluiten de leerlingen het project sportief af op acht locaties in de
provincie.
Thuiseditie
Dit jaar worden ook de gezinnen van de deelnemende leerlingen en leerkrachten opgeroepen om
thuis boeken te gaan ‘scoren’. Het hele gezin mag meedoen: jong en oud. Net als in de klas gaat het
gezin op een poster bijhouden hoeveel boeken er zijn (voor)gelezen.
Eindstand
Na 10 weken maken de Bibliotheek Hardenberg en Heracles Almelo in samenwerking met de
gemeente Hardenberg tijdens een spetterende afsluiting bekend hoeveel boeken er dit jaar gelezen
zijn op school en thuis.
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Scoor een Boek! is een landelijk, groeiend initiatief met deze editie 11.000 leerlingen en 11
voetbalclubs. De Eredivisie en de Bibliotheek werken nauw samen om editie 2019 wederom tot een
succes te maken. Landelijk nemen de volgende clubs deel: AZ, FC Groningen, FC Emmen, NEC,
Heracles, Go Ahead Eagles, Willem II, RKC Waalwijk, NAC, Helmond Sport en FC Volendam.
Afhankelijk van het gebied heeft de Bibliotheek een samenwerking met één van deze clubs.
Uit: De Dedemsvaartse Courant
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