NIEUWSBRIEF FEBRUARI
PRENTENBOEK EN MEER!
Agenda
Week 5
adviesgesprekken
groep 8
20 t/m 28 februari
voorjaarsvakantie

		

1 maart
nieuwsbrief maart
Prentenboek van het jaar 2021
“Coco kan het!” is het prentenboek van het jaar. Een prachtverhaal over moed verzamelen en meer kunnen
dan je denkt.
Het is tijd voor de kleine Coco om haar vleugeltjes uit te slaan. Alle andere babyvogeltjes zijn al uitgevlogen. Maar
voor Coco is dat zo makkelijk nog niet. Wat nou als ze heel hard valt? Maar als ze de sprong waagt, zou ze ook
nieuwe vriendjes kunnen maken. Gelukkig heeft Coco een wijze moeder die haar precies het zetje geeft dat ze
nodig heeft.
“Coco kan het!” is vol humor geschreven en geïllustreerd door Loes Riphagen.
Kinderen net dat zetje geven en daardoor bijdragen aan de ontwikkeling van hun zelfvertrouwen, is iets
waarmee we op school dagelijks bezig zijn. Voldoende zelfvertrouwen is immers een voorwaarde om optimaal
te kunnen ontwikkelen. Het is daarom van belang om het zelfvertrouwen van onze leerlingen te vergroten.
Dit doen we vanuit een positieve benadering, waarbij we verwachtingen uitspreken en feedback geven. Ook
uitdagende opdrachten en coöperatief leren zorgen voor een toename van het zelfvertrouwen. Wat dit laatste
betreft is het dus te hopen, dat er weer snel samengewerkt kan worden met klasgenootjes!
Onderwijs op afstand
Waarschijnlijk zijn we aan de laatste week van ons onderwijs op afstand begonnen
en gaan de scholen vanaf volgende week maandag 8 februari weer open.
Gelukkig zijn leerkrachten, leerlingen en hun ouders nog steeds voldoende
gemotiveerd om het thuisonderwijs in goede banen te leiden. Over de hele linie zien
we, ondanks de aangepaste manier van lesgeven, dat de kinderen zich blijven
ontwikkelen.
De kinderen die dat nodig hebben, bieden we extra ondersteuning door hen
’s ochtends naar school te laten komen. De leerkracht van dienst kan dan, naast het
verzorgen van de online les, deze leerlingen individuele aandacht geven. Daarnaast
zijn er de nodige leerlingen aanwezig in de noodopvang, waarvan de ouders
werkzaam zijn in een cruciaal beroep.

gymjufSandy
Om ook aandacht te schenken aan voldoende beweging, zet onze vakleerkracht
bewegingsonderwijs, mevr. Sandy Stout, elke dag één of meerdere filmpjes
online met oefeningen die de kinderen na kunnen doen. Deze filmpjes worden
aangeboden via Instagram en TikTok en juf Sandy is op beide platformen te
vinden onder de naam gymjufSandy.

Adviesgesprekken
In november 2020 hebben de leerlingen van groep 8 de Drempeltoets gemaakt. De
resultaten, waar we best tevreden over zijn, werden al met de ouders besproken.
Nu is het tijd voor de (digitale) adviesgesprekken. Deze staan in de week van 1 t/m 5
februari op het programma en de ouders/verzorgers èn de leerlingen uit groep 8 zijn
hier inmiddels voor uitgenodigd.
De uitslag van de Drempeltoets is echter niet alleen bepalend voor het schooladvies.
Het schooladvies wordt door de leerkrachten van groep 8, samen met de
schoolleiding, vastgesteld. Dit schooladvies wordt gebaseerd op de jarenlange relatie
tussen de leerling en de school, de rapportages in het leerlingvolgsysteem, de
observaties van de leerkrachten en de drempeltoets.
Het schooladvies wordt al in februari, dus vóór het afnemen van de eindtoets,
gegeven. Onze school werkt met de IEP-eindtoets, die dit jaar afgenomen wordt op
dinsdag 20 en woensdag 21 april. De uitslag van deze eindtoets heeft nu minder
gewicht en geldt als second opinion.
De score op de eindtoets moet het schooladvies bevestigen. Een betere uitslag van
de eindtoets ten opzichte van het schooladvies, leidt tot een verplichte
heroverweging van het schooladvies. Uiteraard worden de ouders bij deze
heroverweging betrokken. Een lagere toets uitslag heeft geen invloed op
het schooladvies.

Rapportgesprekken groep 1 t/m 7
We hopen in de tweede week na de voorjaarsvakantie de Cito-M toetsen af te
nemen, om snel daarna de rapportgesprekken voor groep 1 t/m 7 in te plannen.
Uiteraard wordt u hier nog nader over geïnformeerd.

Studiedagen vervallen
De geplande studiedagen op 18 +19 februari en 1 april komen te vervallen en worden gewone schooldagen.
Mocht dit voor u een probleem zijn, neem dan even contact met ons op.

Vakantierooster schooljaar 2021-2022
Hieronder alvast het vakantierooster voor het schooljaar 2021-2022.
Overige vrije dagen, zoals bijvoorbeeld de studiedagen voor het personeel, zijn
hierin nog niet opgenomen.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

16 oktober t/m 24 oktober 2021
25 december 2021 t/m 9 januari 2022
26 februari t/m 6 maart 2022
15 april t/m 18 april 2022
23 april t/m 8 mei 2022
26 mei t/m 29 mei 2022
6 juni 2022
9 juli t/m 21 augustus 2022
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