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e eerste Info in 2018. Misschien is het u opgevallen, dat deze Info in een ander
lettertype is gemaakt. We hebben ruim 14 jaar het vorige lettertype gebruikt,
maar helaas is het niet meer mogelijk gezien een verandering op ICT gebied.
In overleg met Valentin Ocheda, de ontwerper van onze huisstijl is er gekozen
voor dit nieuwe lettertype, waarmee we onze huisstijl weer duidelijk gaan
neerzetten. Ons schoollogo blijft zoals u het van ons gewend bent.
We staan vlak voor de Nationale Voorleesdagen. De periode waarbij het voorlezen extra
aandacht krijgt in diverse vormen.
Want wist u dat…

• een kind dat een kwartier per dag leest of wordt voorgelezen,
maar liefst 1000 nieuwe woorden per jaar leert?
• kinderen die lezen langer naar school gaan,
ongeacht sociaal milieu, inkomen of cultuur?
• een kind dat leest of wordt voorgelezen over het algemeen
beter presteert op school?
Thuis kunt u natuurlijk ook veel met voorlezen doen. Ook oudere kinderen vinden het nog
leuk om voorgelezen te worden. Een leuke tip daarvoor is:
Andy Griﬀiths komt naar Bruna Middenwaard.
Andy Griﬀiths, de Australische schrijver van de geliefde en succesvolle serie “Verdiepingen
van de Boomhut” komt zondag 18 februari naar Bruna in Middenwaard. Kinderen kunnen
de schrijver daar ontmoeten en hem vragen stellen.
Met vriendelijke groet, Marjan Bronckers

Nieuwe leerlingen
Groep 1-2a:

Sem Langedijk
Shadi Mardini

Groep 1-2b:

Elize de Winter
Kaya van den Berg

Groep 6-7:

Sanne Arici

Wij wensen jullie
een heel fijne en
leerzame tijd toe bij
ons op school.

Inschrijven nieuwe leerlingen

Nieuw in My Albu

m

op de website:
- Foto’s van de ke

rstperiode

Dit schooljaar starten we al vroeg met de formatie en
schoolorganisatie voor 2018-2019. We willen graag
z.s.m. in kaart brengen met hoeveel groepen we het
komende schooljaar kunnen gaan werken. Wordt één
van uw kinderen in schooljaar 2018-2019 (september
2018 t/m juli 2019) 4 jaar? Wilt u dan een inschrijfformulier aan ons vragen en dit z.s.m. bij ons inleveren?
Heeft u vrienden/kennissen of buren met een (eerste)
kind die in dezelfde periode 4 jaar wordt, wilt u hen hier
dan ook op attenderen?

- Start IPC unit
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Carrousel
Woensdag, 7 februari a.s. is er weer een Carrousel. Komt u ook kijken?
Het optreedschema is als volgt: Om 8:45 uur: groep 1-2b, 5-6 en 6-7
Om 10:50 uur: groep 1-2a, 3, 4 en 8
De volgorde van optreden is niet altijd de volgorde zoals hierboven staat. Dit is in onderling overleg met de groepen i.v.m. het
klaarzetten enz. Wilt u als u een kinderwagen bij u heeft, deze in het handarbeidlokaal of de gang naar de nieuwbouw zetten,
zodat de looppaden vrij blijven voor de kinderen (en ook i.v.m. de brandveiligheid)?
De volgende Carrousel is op dinsdag 10 april met weer een andere verdeling van de groepen.
Tot woensdag, 7 februari

Nieuwe digiborden
Op dinsdag, 30 januari worden er 5 nieuwe digiborden geplaatst in de
groepen 3 t/m 8. Het verrijdbare digibord van groep 3 komt in de
plusklas/HV lokaal. Dit bord gaat vooral door de groepen 1-2 en de plusklas
gebruikt worden. De oude digiborden worden waarschijnlijk het weekend
van tevoren verwijderd.
Maar….. de schilders hebben bij de refit om de digiborden heen geschilderd.
Wie wil ons in het weekend van 27-28 januari of maandag 29 januari helpen met het bijschilderen van deze muren?
U kunt zich aanmelden bij Marjan Bronckers.

Wist u dat…
•

we op 23 januari de Mad Science Show op school krijgen, waarbij kinderen
van groep 3 t/m 8 op spectaculaire wijze in aanraking komen met techniek?
Hierover ontvangt u na de show meer informatie.

•

de kinderen in onze schoolbibliotheek nu ook Engelse boekjes kunnen lenen?

•

er op 6 februari voor het eerst een panelgesprek tussen ouders en teamleden/directie wordt georganiseerd over het onderwerp ‘leerlingrapport’?

•

we ons eerste koﬀie- en theemoment met ouders en directie hebben gehad?

•

alle groepen met een nieuwe IPC unit zijn gestart?
Namelijk:
Groep 1-2:
Tijd + Kikker in de kou
Groep 3 en 4:
Boten
Groep 5 t/m 8: Uitvindingen

Luizencontrole

Oproep luizenwerkgroep

Bij de reguliere luizencontrole van 10 januari zijn geen
luizen gevonden. In groep 5/6 zijn echter wel neten
gevonden. Daarom zal in deze groep op 24 januari a.s.
een nacontrole plaatsvinden. Wij hopen dat we daarna kunnen melden dat de school ook vrij van neten is.

De luizenwerkgroep is dringend op zoek naar versterking. In principe is het elke woensdag na een schoolvakantie en bij eventuele nacontroles. Wilt u hen daarbij helpen? Neemt u dan contact op met Monique
Rutten (moeder van Daan uit groep 8 en Maud uit
groep 1-2a) of Marjan Bronckers.
Bij voorbaat hartelijk dank!
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Cito-toetsen

Zwerfboekenkast

Vanaf deze week worden er in de groepen
weer Cito-toetsen afgenomen van technischen begrijpend lezen, rekenen en wiskunde en
spelling. Deze halfjaarlijkse toetsen gebruiken
we om ons leerstofaanbod te evalueren en zo
nodig bij te stellen. Ook worden de kinderen o.a. door deze Citotoetsen gevolgd in hun ontwikkeling. Deze toetsen zijn anders
dan de toetsen die bij onze lesmethodes horen. Want bij deze
zgn. methodetoetsen wordt er getoetst wat de kinderen de laatste 3 à 4 weken hebben geleerd. Met de Cito-toetsen wordt gemeten wat een kind over een langere periode heeft geleerd en kan
toepassen. Ook wordt de kennis bij de Cito-toetsen vaak in nieuwe situaties gevraagd. Deze vraagstelling geeft een indicatie van
het inzicht van kinderen in de lesstof. De uitslagen van deze toetsen worden verwerkt in onze werk- en groepsplannen (hierin
staat welke instructie en verwerking het beste bij een leerling
past). De uitslagen van deze toetsen komen (deels) in het 1e
rapport te staan en kunt u terugvinden in het ouderportaal.
Het is het handigste als we deze toetsen met zo veel mogelijk
complete groepen kunnen maken. We vragen u om dokters- en
tandartsbezoeken zoveel mogelijk na schooltijd te plannen.

Vanaf de start van de Nationale Voorleesdagen
introduceren wij de ‘Zwerfboekenkast’. We hebben allemaal wel boeken thuis die we niet meer
lezen en maar in de kast staan. Maar… anderen
kennen dit boek misschien nog niet en willen
het vast heel graag lezen. Dus: heeft/hebben uw
kind(eren) thuis een boek dat niet meer gebruikt
wordt, dan kunnen ze dat boek in de
‘Zwerfboekenkast’ zetten en een ander boek
meenemen. Op school zullen we deze boeken
van een sticker voorzien, zodat de boeken van
de schoolbieb en de ‘Zwerfboekenkast’ niet
door elkaar komen. De kast komt net voorbij de
entree van de bovenbouw te staan (naast de
vitrinekast).

Oproep biebouders
N.a.v. de oproep voor de kerstvakantie
hebben zich twee nieuwe ouders aangemeld. Aan het einde van het schooljaar zal er echter een aantal ouders stoppen. Daarom is het fijn om alvast nieuwe ouders in te werken.
Bent u bereid om af en toe een half uurtje te helpen in onze
schoolbibliotheek? Geeft u zich dan op bij Saapke Kroon (leerkracht groep 1-2a) of Linda Dekker (moeder van Renske uit
groep 7). Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

Opbrengsten acties
Graag brengen wij u nog even op de hoogte van
de mooie bedragen die de afgelopen acties
hebben opgebracht.
De kledingactie heeft € 421,50 opgebracht.
Er is dus weer heel veel kleding ingeleverd.
Dit mooie bedrag wordt aan de kas van de OV
toegevoegd. Hiervan worden activiteiten
bekostigd, die alle kinderen weer ten goede
komen.
De kerstactie voor het goede doel heeft € 475,opgebracht.
Wij danken iedereen hartelijk voor hun
bijdrage aan deze acties!

Klachten en verbetertips
In de afgelopen periode zijn we twee keer benaderd
vanwege het gedrag van leerlingen onderling t.o.v. elkaar.
Er is met ouders van de betreﬀende leerlingen een gesprek
geweest en er zijn afspraken over de toekomst gemaakt.
Deze afspraken hebben betrekking op het begeleiden van
de kinderen zelf (door school en ouders), maar ook het
begeleiden en aansturen van de groep op het gebied van
sociale veiligheid.
In de middenruimte staat inmiddels een grote plant/boom.
Dit is onze wensboom. Naast deze boom staat een bak met
transparante ballen en losse briefjes.
Heeft u of uw kind een tip of wens? Noteer dit dan op een
briefje. Team en leerlingenraad gaan over deze tips en wensen
(en de haalbaarheid daarvan) in gesprek.
Uiteraard worden u en/of uw kind hier ook in betrokken.
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Ouderportaal

Panelgesprek rapporten/rapportage

In het ouderportaal kunt u allerlei informatie over
uw kind(eren) lezen, namelijk:
•
•
•
•

Op dinsdagavond 6, februari houden we het eerste panelgesprek op onze school. Een panelgesprek is een gesprek
met een groep ouders en enkele teamleden. Het belangrijkste doel van een panelgesprek is het leren kennen van de
opvattingen van de deelnemers over een bepaald thema.
Bij een panel komen deelnemers samen tot bepaalde
meningen, opvattingen en suggesties. Het panel vormt
input voor (communicatie)beleid, maar is tegelijkertijd ook
een middel voor goed partnerschap en draag bij aan een
goede samenwerking tussen ouders en school. Dit schooljaar maken we kleine aanpassingen aan het huidige rapport, maar gezien de onderwijsontwikkelingen willen we
het rapport gaan vernieuwen. Voor school is het belangrijke
om te weten waar de behoefte van ouders ligt t.a.v. rapportage over hun kind(eren). Het streven is om vanuit elke
groep twee ouders deel te laten nemen aan het gesprek.
Binnenkort ontvangt u hiervoor een aparte uitnodiging,
maar denkt u nu al meteen: “Daar wil ik graag over meedenken?”, meld u zich dan aan bij de groepsleerkracht van uw
kind of bij Marjan Bronckers.

Notities, kort verslag na elk gesprek
Personalia en medisch
Groep: klasgenoten en rooster
Toetsen: methodegebonden toetsen en
CITO toetsen
Rapport

•

We vragen u om na een gesprek de notitie die de
leerkracht maakt na te lezen. Via de mail of
persoonlijk kunt u hier nog op reageren als er
een aanpassing nodig is.
Op dit moment zijn we bezig met het invullen
van de rapporten en het afnemen van de
CITO toetsen. Daarom hebben we de rapporten
en CITO toetsen tijdelijk uitgezet.
Na de uitgave van het papieren rapport zetten
we deze functies weer open.

Parro app

Op school werken wij met het digitale administratie en leerlingvolgsysteem Parnassys. Van hieruit
kunnen wij onder andere met u communiceren via de mail. Parnassys heeft nu een app, waarmee
er ook op een andere manier met ouders gecommuniceerd kan worden; de Parro-app. Dit is een app
waarmee leerkrachten en ouders van een basisschool op een veilige en slimme manier kunnen
communiceren. Dit kan gaan over bijvoorbeeld organisatorische zaken voor een groep of een bericht
naar een ouder over zijn/haar kind. Hiervoor worden één-op-één berichten of mededelingen gebruikt, altijd opgestart door
de leerkracht. U kunt hierbij denken aan foto’s van een excursie of schoolreisje, een foto van een leuke activiteit in de groep
of een reminder voor een hoofdluiscontrole. Wij zijn erg enthousiast over deze nieuwe veilige vorm van communiceren en
gaan dit uitproberen in de groepen 3 en 8 in de maanden januari, februari en maart. Daarna volgt een evaluatie waarbij de
feedback van de ouders belangrijk is. Als een ouder niet deelneemt aan de proefperiode is het niet zo dat hij/zij belangrijke
informatie mist. We zullen tijdens de proefperiode alleen berichten versturen die ook via bijvoorbeeld de mail, Facebook of
mijnalbum worden gedeeld. Wilt u meer weten? Lees dan verder op www.parro.nl

AGENDA
19 januari

Nieuwsflits alle groepen
Schoolzwemmen groep 4 en 5
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23 januari

Mad Science show voor groep 3 t/m 8

24 januari

Start nationale voorleesdagen

26 januari

Schoolzwemmen groep 4 en 5

2 februari

Schoolzwemmen

3 februari

Einde nationale voorleesdagen

5 februari

Kopij inleveren Info 7

6 februari

Panelgesprek tussen ouders en team over rapporten en rapportage

7 februari

Carrousel

8 februari

Info 7 uit

9 februari

Schoolzwemmen groep 4 en 5
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