Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Als de oudergesprekken achter de rug zijn, spreken we in het team
na over hoe we de gesprekken hebben ervaren. Vooral komt naar
voren dat het fijn is om, al is het maar kort, samen met
ouders/verzorgers te praten over hoe het gaat met onze kinderen. In
een live gesprek voel je elkaars betrokkenheid en hoor je hoe je het
kind ziet. Dank voor jullie aanwezigheid en ook voor de inzet van alle
leerkrachten. Wat ook opviel is dat niet voor iedereen het ‘lezen’ van
de cijfers in het rapport even makkelijk is. Wat betekent nou een 4
of een 6 of en 8? Voor vakken als spelling, rekenen, begrijpend lezen
en taal krijgen de kinderen gedurende een aantal weken een stukje
leerstof aangeboden. Leerkrachten houden u daarvan ook op de
hoogte via de mail. Elke 3 à 4 weken wordt er dan getoetst in
hoeverre de kinderen zich die stof al eigen hebben gemaakt. De
resultaten van die toets helpt de leerkracht om te kijken en beslissen
hoe hij of zij verder gaat. Hebben de meeste kinderen het begrepen?
Moet ik ergens nog extra instructie over geven? Zijn er kinderen die
nog wat extra moeten oefenen? Komt een onderdeel later in het jaar
nog terug? Zo ziet u dat zo’n cijfer geen eindpunt is, of een oordeel
over wat uw kind kan. Het zegt iets over hoeveel van de leerstof op dat
moment eigen is gemaakt. Na de extra uitleg of oefening wordt niet opnieuw getoetst. Dat ziet u dus
ook niet terug op het rapport. Wel kunt u aan de lijnen van de CITO toetsen zien of uw kind op langere
termijn zich de leerstof voldoende eigen heeft gemaakt. Waarbij we ook nog kijken naar wat we van
uw kind mogen verwachten. De één is immers bijvoorbeeld sterk in rekenen, de ander minder sterk.
De één groeit dan ook in de lijn bovenin de grafiek, de ander onder in de grafiek. Het gaat er vooral
om dat we zien dat een kind voldoende groeit, binnen zijn of haar mogelijkheden.
In de volgende nieuwsbrief zal ik u iets vertellen over hoe de beoordeling van gym in zijn werk gaat.

Schoolfotograaf

De datum waarop de schoolfotograaf komt was in
het begin van het schooljaar nog niet duidelijk.
Inmiddels staan de data ook in de kalender op de
website, maar het is goed om deze hier ook te
vermelden:
Woensdag 10 april
Batenstein
Donderdag 11 april
Honingzwam
In de middag is er dan gelegenheid om
broertjes/zusjesfoto’s te laten maken. Tegen die
tijd zal er nog een brief en een intekenlijst komen.

De 20 van Alphen
Vandaag hebben alle kinderen die zich hebben aangemeld voor de 20 van Alphen een brief gekregen
(via de mail) met verder informatie over het programma van 24 maart. Natuurlijk is het ook erg leuk
als er supporters langs de route staan om aan te moedigen. Vandaar ook hier informatie over het
programma:
9.50 – 10.30 uur
10.20 uur
10.50 uur
11:20 uur
12:10 uur

Warming Up
1 km Alphens.nl Family Run, startnummervlak Blauw
1 km Alphens.nl Family Run startnummervlak Rood
2,5 km Archeon Prestatieloop
5 km 4Sport Prestatieloop

We hebben, met het Spectrum, een stand in het Meester Visserpark. Ik kan die dag nog wat hulp
gebruiken:
- het opzetten en inrichten van de stand (vanaf 9.00 uur)
- registreren van iedereen die komt
- uitdelen van de startnummers
- uitdelen van T-shirts
- koffie en thee meenemen in kannen (ik zorg voor koffiemelk/suiker/bekertjes)
- uitdelen van een kleinigheidje na afloop van elke Run
- afbreken van de stand
Vind je het leuk om mee te helpen? Geef je dan op bij mij via annemiekedeboer@morgenwijzer.nl. Ik
hoor graag wat je zou willen doen.

Verkeer rond de school
Ik heb er al eens eerder iets over geschreven: we weten dat het niet eenvoudig is om een goede,
veilige parkeerplek te vinden vlak bij school. Toch blijven veiligheid en bereikbaarheid erg belangrijk.
Samen met buurtbewoners en de wijkagent hebben we daarom besloten aanstaande woensdag een
ludieke actie te houden. Samen met kinderen van groep 8 wordt er gekeken wie het uitstekend doet en
wie nog een stukje beter zou kunnen als het om parkeren gaat. Bewustwording is meestal al een goed
begin. Denkt u mee?

Gezocht
Er is een extra kleutergroep gestart sinds een maand. Het ziet er een stuk rustiger en gezellig uit in
beide groepen. Mooi om te zien. Omdat spelmateriaal nu gedeeld moet worden, zijn we op zoek naar
auto’s en dieren waarmee de kinderen kunnen spelen. Wie heeft er nog een doos of bak thuis staan die
wij mogen gebruiken?
Ontruimingsoefening
Vorige week is er op de Batenstein een ontruimingsoefening gedaan, deze week wordt er één op de
Honingzwam gedaan. We doen dit regelmatig om ervoor te zorgen dat er routines ontstaan. Als het
echt nodig is, hoeft niemand te schrikken of in paniek te raken, we weten immers wat we moeten
doen. Op de Batenstein waren we in ruim 2 minuten buiten. We evalueren nog met de BHV-ers om
ervoor te zorgen dat alles goed is afgesproken.

