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Afname Cito toetsen
Schaaktoernooi op De Moespot
Start Nationale Voorleesdagen

Start 2017
Ook vanaf deze plaats de beste wensen voor
het nieuwe jaar!
Afgelopen maandag zijn we gezamenlijk
gestart in de hal. Alle leerlingen kregen een
glaasje kinderchampagne, waarmee we
hebben geproost op het nieuwe jaar. Het was
een leuk, feestelijk begin.
Uiteraard hebben we ook aan u als ouder
gedacht; een tiental ouders was present bij
deze ‘nieuwjaarsreceptie’. Wellicht het begin
van een nieuwe traditie? Houd 8 januari 2018
in ieder geval vast vrij in de ochtend…

Kerstviering
Voor we de vakantie in gingen hebben we
eerst nog met elkaar mogen genieten van
een zeer gezellige en geslaagde kerstviering.
Eerst een mooie sfeervolle opening met het
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wijkorkest, waar veel leerlingen van De
Moespot aan deelnemen.
Daarna de klassen in en genieten van al het
lekkere eten wat een ieder had
meegenomen.
De avond werd in school afgesloten met een
verhaal, voorgelezen door Fieke en Aniek uit
groep 7 en Kyra V en Jayda uit groep 8,
afgewisseld met liedjes door de verschillende
groepen.
Er werd gezamenlijk afgesloten met het lied
“Het kerstfeest kan beginnen!”. Later hoorde
ik (Erwin) dat dit lied al jaren de afsluiter is.
Dat was heel goed merkbaar! Alle kinderen
zongen het luidkeels mee en halverwege
werd de polonaise er nog bij ingezet. Wat
een fijne sfeer en afsluiting van een mooie
avond, ik kreeg er kippenvel van!

Dit betekent dat hier vooral de focus op zal
komen te liggen en we onze huidige
werkwijze wellicht (iets) bijstellen of
vernieuwen rondom deze punten. Uiteraard
houden we u op de hoogte van deze
ontwikkelingen. Wilt u meer weten, of heeft
u hier vragen/opmerkingen over? Laat het
ons weten!
Na definitieve vaststelling zal het jaarplan op
onze website geplaatst worden.

Communicatie
Een van de punten uit het jaarplan 2016 op
basis van de uitslag van de ouderenquête
was ‘externe communicatie’.
We hopen dat u onze communicatie als open
en proactief ervaart en dat het tijdig en
merkbaar op regelmatige basis gebeurt. Om
de twee weken ontvangt u van ons een
algemene nieuwsbrief en om de drie weken
dient er een klassenmail te verschijnen.
(Door de wisselingen in bezetting is dit in groep 1/2
het afgelopen halfjaar niet helemaal goed gegaan,
maar dit wordt nu opgepakt.)

Jaarplan 2017
Op donderdag 12 januari is zowel in het team
als in de MR het concept jaarplan voor 2017
besproken.
Het komende kalenderjaar gaan we op school
werken aan de volgende speerpunten:
-Schoolondersteuningsprofiel
-Wereldoriëntatie
-Muziek in de klas groep 7/8 (o.v.v. subsidie)
-Vak- en groep overstijgend werken
-Werken vanuit doelen / Eigenaarschap
-Kwaliteitszorg
-ICT / 21ste Century Skills
-Lezen
-Pedagogisch handelen
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Nu willen we als school een volgende stap
gaan maken in de communicatie. We willen
er uiteindelijk naartoe dat u als ouder zelf
inzage hebt in de gegevens van uw kind. Dit
willen we doen door u stapsgewijs toegang te
verlenen tot het leerlingendossier van uw
kind(eren) binnen ons leerlingadministratieprogramma ‘Parnassys’.
De komende tijd zal er achter de schermen
worden gewerkt om een en ander zo in te
richten dat u een inlogcode krijgt, waarmee u
de NAW-gegevens en absentie kunt bekijken.
Als dat allemaal goed werkt bij iedereen zal
er een volgende stap gemaakt kunnen
worden om toets uitslagen (Cito) vanuit huis
te kunnen bekijken. En zo willen we dit
verder uitbouwen.
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Facebook
Een ander punt wat bij de gesprekken
rondom ‘externe communicatie’ naar voren
kwam was PR.
Het afgelopen jaar hebben we minder
instroom in groep 1 gehad dan voorgaande
jaren. Toch schrijft een groot percentage
ouders wat op school komt kijken zich wel in.
Waarschijnlijk zijn er dus veel ouders die in
het voortraject er al niet voor kiezen om bij
ons te komen kijken. Hier willen we wat aan
doen…

Voor wie ons bij voorbaat al wil volgen
(middels ‘like’):
https://www.facebook.com/Obs-DeMoespot-1726171627640990/

Cito toetsen
Vanaf aanstaande maandag start de Citoperiode weer op school. Het betreft hier de
‘Midden’ meting van Rekenen, Lezen,
Spelling, Begrijpend lezen en Woordenschat.
De leerlingen uit groep 2 gaan bezig Taal voor
kleuters en Rekenen voor kleuters.

Belangrijk is dat wij als school en goed en
reëel beeld schetsen van ons onderwijs. ‘Doe
wat je zegt en zeg wat je doet’ zorgt voor
duidelijkheid, de juiste verwachtingen en
tevredenheid.

Om een goede meting te kunnen doen zal
komende week juf Tineke er extra bijkomen
in groep 1/2, zodat juf José zich met kleine
groepjes leerlingen zich kan concentreren op
de afname van de toetsen.

De laatste jaren is er hard gewerkt om ons
onderwijs te verbeteren. Er worden heel veel
goede, zinvolle en leuke dingen gedaan, maar
wij vergeten dat nog wel eens te laten zien of
te benoemen.
Nu willen wij u en de buitenwereld hier meer
deelgenoot van maken! Dat gaan wij doen
door een Facebookpagina voor de gehele
school aan te maken.
Hier zullen zo nu en dan updates van leuke,
bijzondere lessen e.d. op komen te staan.

Hoewel het ‘gewoon’ een meting is van wat
de leerlingen hebben opgestoken het
afgelopen half jaar is toch ook altijd wel weer
een beetje spannend.
Als school proberen we er geen extra druk op
te leggen; gewoon je best doen, want meer
dan dat kun je niet doen!

Voor de duidelijkheid: het zeker niet de
bedoeling om via dit medium te gaan
communiceren met u als ouder. Het gaat om
het laten zien hoe wij ons onderwijs
inrichten; een goed en reëel beeld schetsen.
Ziet u iets leuks voorbij komen, klik dan
vooral op
. Hiermee bent u, zonder
moeite, ambassadeur voor obs De Moespot!

10 minuten gesprekken

Ondanks de toestemming voor plaatsing van
beeldmateriaal van uw zoon/dochter die bij
inschrijving veelal is verstrekt, willen wij zeer
zorgvuldig omgaan met uw wensen ten
aanzien van privacy. U zult binnenkort een
apart formulier ontvangen waarop wij
toestemming vragen voor het plaatsen van
beelden op o.a. Facebook.
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De uitslagen van deze toetsen worden
meegenomen in het rapport en besproken bij
de 10 minuten gesprekken.

Het duurt misschien nog even, maar bij deze
de reminder dat er op 14 en 16 februari 10
minuten gesprekken worden gehouden.
Verzoek om hier alvast rekening mee te
houden in uw agenda.
In de volgende nieuwsbrief (27 januari) meer
informatie over hoe we deze gesprekken
gaan inplannen met uw hulp!
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drankje met kerstkransje, het werd gezellig
druk en menigeen bleef nog even plakken.

Vanuit de OR
Allereerst wensen wij iedereen alle goeds
voor het nieuwe jaar!
2017, het jaar dat we na de kerstvakantie
met alle kinderen gestart zijn door te
proosten met een mooi glaasje
kinderchampagne. Een goed begin is het
halve werk, op naar een leerzaam en gezellig
jaar!
Voor de kerstvakantie hebben we het
kerstfeest met elkaar gevierd en we kunnen
terugkijken op een geslaagde avond.
De ontvangst buiten
door onze eigen
kerstman viel bij
iedereen in de smaak
en de kinderen
kregen een leuke
kerstmuts of
haarspeld. Bij
binnenkomst speelde
het wijkorkest, wat
direct zorgde voor
kerstsfeer. De kinderen genoten met hun
klas en de leerkracht van een zelf gemaakt
kerstdiner, iedereen bracht iets lekkers mee
en bij kaarslicht werd er lekker gesmuld.
Daarna was het tijd voor de Sing a long; de
kinderen zongen met hun klas een
ingestudeerd kerstlied en tussendoor werd
door een aantal leerlingen een mooi
kerstverhaal verteld. Aan het einde zong
iedereen samen “Het Kerstfeest kan
beginnen!”, echt een feestje!
Ouders die hun kinderen kwamen ophalen
werden buiten getrakteerd op een warm
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Er stond bij de tafel met versnaperingen ook
nog een grote pot om geld in te zamelen voor
het goede doel; Serious Request 2016 “Laat
ze niet stikken”. In de kerstboom in de hal zat
ook een aantal sterren van kinderen die met
zelf bedachte acties geld ophaalden. Alles bij
elkaar heeft de actie € 329,50 opgeleverd.
Iedereen bedankt voor zijn of haar bijdrage!
Zeker ook een bedankje waard is de hulp die
de dag erna door diverse ouders geboden
werd bij het opruimen van de kerstversiering.
Vele handen maken licht werk, bedankt!
Inmiddels heeft de ouderraad haar eerste
vergadering in dit spiksplinternieuwe jaar
alweer achter de rug en worden er volop
leuke plannen gesmeed. Wordt uiteraard
vervolgd!

Vanuit de MR
Donderdag 12 januari is de eerste MR
vergadering geweest van 2017.
Hierin zijn meerdere onderwerpen de revue
gepasseerd waaronder:
- Jaarplannen en budget
- MR reglement
- Hoe presteren Moespot leerlingen op het
vervolg onderwijs
- Veiligheid fysiek en mentaal met o.a.
pestprotocol, ontruimingsoefening en
werkdruk.
Met name de werkdruk als gevolg van het
continue rooster is een zorgpunt waarbij de
hulp van ouders verlichting kan brengen.
Leerkrachten en directie zullen, mede op het
advies van de MR, hierover nog contact
opnemen met de ouders met het verzoek om
te helpen.
De notulen van deze vergadering worden na
20 februari (volgende vergadering) geplaatst
op de website van de Moespot.
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