Extra Nieuwsbrief

NIEUW SCHOOLJAAR
We hopen dat iedereen een fijne ontspannen zomervakantie heeft gehad. Traditiegetrouw kunnen alle
ouders maandagmorgen samen met hun kind bij aanvang van de lessen mee om het nieuwe lokaal te
zien / de nieuwe leerkracht de hand te schudden. We gaan er samen weer een mooi schooljaar van
maken!
INFOKAART
Uw zoon of dochter krijgt maandag onze nieuwe infokaart mee. Als u deze bewaart, heeft u altijd de
juiste telefoonnummers, vakanties en extra vrije momenten bij de hand.Op de kaart vindt u nogmaals
ten overvloede onze nieuwe schooltijden i.v.m. het continurooster.
STAKING 12 SEPTEMBER
Op woensdag 12 september is er in Zuid-Holland en Zeeland een regionale stakingsdag in het
basisonderwijs. Ook onze school zal deze woensdag gesloten zijn. De loonkloof met het voortgezet
onderwijs is nog steeds niet gedicht. Acties blijven daarom nodig voor meer waardering, een eerlijk
salaris en de aanpak van het lerarentekort. De urgentie is hoog en het lerarentekort is enorm. Iedere
dag worden er klassen naar huis gestuurd omdat er niet genoeg leraren zijn.
TEVREDENHEID / VEILIGHEID LEERLINGEN
In de laatste maanden van het schooljaar hebben de leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 hun mening
over onze school kunnen geven. Wij zijn blij met de waardering en tips van deze 270 leerlingen. De
school werd gewaardeerd met een 8,0 en de veiligheid (sociale en fysieke) zelfs met een 8,3. De
resultaten worden/zijn in de klassen besproken waarbij de tip om minder aan elkaars spullen te zitten,
is meegenomen.
GA VOORUIT
Komend schooljaar gaan we met behulp van enkele gespecialiseerde leerkrachten
(meer/hoogbegaafdheid en rekenen) ons rekenonderwijs aan leerlingen die daar erg goed in zijn
enigszins aanpassen. Deze leerlingen worden bij de start van een nieuw blok ook vooraf getoetst. De
kennis die we hieruit halen, gebruiken we dan om samen met hen te bepalen welke instructie en
sommen ze nog wel met de klas dienen te volgen en op welke momenten ze ander uitdagender
vraagstukken krijgen. Zo kunnen we voor deze kinderen iets ‘losser’ met de methode omgaan en krijgt het

reken- en wiskundeonderwijs ook meer verdieping voor hen. De leerkrachten bepalen op grond van criteria welke
leerlingen hiervoor in aanmerking komen. Saskia van Nes en Egbert Vos zullen hen hierbij extra ondersteunen.
De komende weken zullen we de nodige materialen in orde maken om hiermee goed te starten. Wordt vervolgd.
STARTGESPREKKEN
Vanaf dinsdagmiddag 16:00 uur wordt u in de gelegenheid gesteld om zelf een afspraak in te plannen voor het
startgesprek met de leerkrachten van uw kind(eren). We verwachten u samen met uw echtgenoot en het
betreffende kind. We hebben n.a.v. de evaluatie van afgelopen jaar deze momenten gepland in week 2,3 en 4
van het schooljaar. Er zijn gesprekken na schooltijd, op een woensdagmiddag en op één avond. Als
voorbereiding op dit gesprek volgt nog info waarbij we ook aanvullende informatie geven die we als school nemen
in verband met de AVG (privacywet). Zoals u weet dienen we van elke ouder een getekende verklaring te hebben
ten behoeve van beeld-, en filmmateriaal maar ook andere zaken betreffende deze wet staan benoemd. We
hopen deze getekende verklaring van een ieder op het startgesprek terug te krijgen.
KWINK
Afgelopen jaren zijn we gestart met onze nieuwe methode KWINK waarin sociaal emotioneel leren een groot
accent heeft. Op de ouderavond in april hebben een groep ouders hierover al meer informatie ontvangen. In de
komende nieuwsbrieven informeren we u hier meer over waarbij de ouderbrief vanuit de methode ook aan u
mogelijke tips / vervolg zal geven. We hopen dat u samen met ons deze (vernieuwde) methode handen en voeten
wilt geven ten bate van de ontwikkeling van uw kind(eren). Meer informatie waaronder de zgn. koelpkastposter
ontvangt u bij de nieuwsbrief van september.

