MAANDINFO
Ma. 27 mei t/m vr. 14 juni
Do. 30 en vrij. 31 mei
Maandag 3 juni
Maandag 10 juni
Dinsdag 11 juni
Woe. 12 t/m vr. 14 juni
Donderdag 13 juni
Woe. 19 en 26 juni en 3 juli
Donderdag 20 juni

29 mei 2019

Afname Cito E-toetsen
Alle leerlingen vrij i.v.m. Hemelvaart
Start pilot groepsdoorbroken werken met wereldoriëntatie
Alle leerlingen vrij i.v.m. tweede Pinksterdag
Alle leerlingen vrij i.v.m. een studiedag
Kamp groep 8
Eindpresentatie MIK groep 5
Expressie circuit voor groep 1 t/m 4
Slotconcert MIK groep 6 in Agnietenhof

~ Schoolnieuws ~
Nieuws uit de kleutergroepen
Zoals u waarschijnlijk wel weet, werken we in de
kleutergroepen altijd binnen een thema.
En op dit moment is dat het thema afval en
duurzaamheid. We scheiden al ons afval, we knutselen,
spelen, bouwen en leren met afvalmateriaal. Zo leren we
wat recyclen is. We hebben bij de vuilniswagen gekeken
en hebben dit nagespeeld op het plein. En zelfs ons
vaderdagcadeau is 100% recycle!
Lotte en Lex hebben in de bouwhoek een afvalfabriek
ontworpen en gebouwd.
Hun uitleg erbij is: de vuilniswagen komt aangereden bij
de afvalfabriek. Eerst gaat hij naar de containers. Hier
gooit hij het afval in de goede container. Papier bij
papier, plastic bij plastic en groenafval bij groenafval. In
het midden staat een groot gebouw. Daarin wordt het
afval samengeperst. Onder het gebouw kunnen de
mensen hun auto parkeren. Je ziet ook een gebouw met
een hoge schoorsteen. Hier wordt het afval verbrand.
Wie helpt ons?
We zamelen komende
week elektrische
apparaten in en brengen deze naar de milieustraat. Hiermee zijn we
niet alleen met afvalscheiding en duurzaamheid bezig, maar kunnen
we ook een mooi geldbedrag voor de school winnen.

Dus heeft u nog oude elektrische apparaten thuis, lever ze uiterlijk vrijdagmorgen 7 juni in op de
tafels bij de kleutergroepen. U helpt onze kleuters en alle andere leerlingen van de school hier enorm
mee.
Alvast bedankt!

Groepsdoorbroken werken
Afgelopen twee jaar hebben we tijdens de expressie rondes groepsdoorbroken gewerkt. Dat wil
zeggen dat leerlingen van verschillende groepen door elkaar aan een thema/product werken.
Groepsdoorbroken werken willen aankomend schooljaar gaan uitbreiden met het vak
wereldoriëntatie vanuit de methode Blink! die we daarvoor gebruiken. Maandag 3 juni zullen we
starten met een pilot van minimaal 6 weken voor de leerlingen van groep 3 t/m 8. Op dinsdag- en
vrijdagmiddag van 13.15-14.15 uur gaan de leerlingen van groep 3 t/m 8 groepsdoorbroken aan de
slag met wereldoriëntatie.
De leerlingen van groep 5 t/m 8 mogen zich inschrijven op een onderwerp naar keuze. Dit onderwerp
zal vallen onder het thema 'Wereldkeuken'. De leerkrachten van groep 5 t/m 8 verzorgen ieder een
onderwerp. De onderwerpen zijn; Spicy India, Pittige handel (VOC tijd), Werelds eten en
menukaarten en proefjes met voedsel.
Na vier lessen van het onderwerp te hebben gevolgd, zullen de leerlingen groepsdoorbroken
onderzoek doen en een presentatie voorbereiden die op een nader te bepalen datum zal
plaatsvinden in de school. Hier wordt u te zijner tijd over geïnformeerd.
De leerlingen van groep 3-4 starten centraal met het thema ‘Ruimte’. Daarna komt er ook keuze in
onderwerp voor. Verder gaan ze in circuitvorm aan de slag en sluiten ze af met een presentatie.
Esther en Annemarieke verzorgen de lessen samen. Annemarieke zal in dat uur op de dinsdagen dan
worden vervangen in haar groep door Nadine of Patricia.
We kijken nu al uit naar de projecten en presentaties!

Schoolbezoek
Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen is Ellen Pieterse, directeur bestuurster van OPOR, bij ons op school op bezoek geweest. Dit doet zij op alle scholen van OPO-R, zodat ze een goed
kijkje in de keuken krijgt. Weet welke mensen er werken, hoe leerlingen en ouders de school
ervaren. Ze heeft de dag op De Moespot als zeer prettig ervaren. Ze heeft mooie lessen gezien. Ze gaf
aan ons terug dat sfeer heel positief is, leerlingen goed betrokken zijn, plezier hebben, leerlingen
gaan rustig en netjes met elkaar om, verwachtingen worden helder en positief uitgesproken. Dat
biedt structuur en voorspelbaarheid. We kijken als team dan ook terug op een geslaagd bezoek.

Groepsformatie (klassenindeling) voor schooljaar 2019-2020
Graag willen wij u op de hoogte brengen dat wij, achter de schermen in overleg met OPO-R
en de MR, hard aan het werk zijn met de groepsformatie/ klassenindeling. Helaas kunnen en
mogen wij nog geen informatie hierover naar buiten brengen. Dit heeft te maken met afspraken
die OPO-R breed zijn gemaakt. Wij hopen u binnen twee weken over de definitieve groepsformatie/
klassenindeling te kunnen informeren.

Uitslag Cito Eindtoets groep 8 op schoolniveau
Vanaf het schooljaar 2014-2015 is een eindtoets verplicht voor alle leerlingen van groep 8 in het
reguliere basisonderwijs. Wij hebben dit schooljaar gekozen voor de Cito Eindtoets. Anders dan vorig
schooljaar is hij ditmaal op papier gemaakt. De digitale versie was niet beschikbaar.
De eindtoets meet de verplichte vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen aan het einde van
groep 8. Zo krijgen we inzicht in welk referentieniveau onze leerlingen beheersen. Door de prestaties

van een leerling te meten langs een onafhankelijke meetlat en niet ten opzichte van zijn
medeleerlingen, kan veel beter in kaart worden gebracht wat de persoonlijke ontwikkeling van het
kind is.
Naast de individuele scores van de kinderen worden de scores ook omgerekend naar een
schoolscore. Deze score is voor ons belangrijk om ons te verantwoorden naar alle betrokkenen
bij ons onderwijs. In eerste instantie naar het bestuur van Stichting OPO-R en de Inspectie
van Onderwijs, maar ook (nieuwe) ouders die aan de hand van dit getal de kwaliteit van ons
onderwijs willen beoordelen.
Open communicatie vinden wij een groot goed en daarom willen wij ook open en transparant zijn
in onze behaalde resultaten. Als school scoorden wij dit schooljaar een ongecorrigeerde Eindscore
van 535,4. Deze score is niet één-op-één te vergelijken met andere scholen, aangezien
elke school ingedeeld wordt in een bepaalde schoolgroep.
Relevant en interessant om te melden is dat deze behaalde score net 0,3 punten onder het landelijk
gemiddelde van 535,7 ligt, met een score van 535,4 binnen onze schoolgroep. Wij zijn erg trots op
deze score.
Wij streven ernaar om als school ruim boven de gestelde minimumscore van de Inspectie te
scoren. De behaalde score voldoet daarom ook aan onze verwachtingen. Na elke periode van Citotoetsen analyseren we op leerling-, groeps- en schoolniveau wat onze sterke punten zijn en wat
we moeten verbeteren. Ook afgelopen jaar is dat gebeurd. De ene groep is niet met de andere
groep te vergelijken, dus ook in de toekomst zullen we ons onderwijs kritisch blijven
onderzoeken om de kwaliteit daar waar nodig te verbeteren. Wij hebben positieve
verwachtingen ten aanzien van de prestaties van de kinderen en de schoolontwikkeling in het
algemeen.

Informatie vanuit de medezeggenschapsraad (MR)
Op donderdag 23 mei hebben we weer als MR bij elkaar gezeten.
Er is onder andere gesproken over het formatie plan voor volgend schooljaar. Onze vragen zijn
beantwoord en we hebben als MR kunnen instemmen met het plan.
Ook heeft een van de leden van de oudergeleding aangegeven volgend jaar niet door te kunnen gaan
met de taken binnen MR. Omdat er twee leerkrachten in de MR zitten, hoeft de oudergeleding maar
uit twee personen te bestaan. Het uittreden van een ouder is niet perse een reden voor nieuwe
verkiezingen als de balans tussen ouders en onderwijzend personeel blijft bestaan. Nieuwe
verkiezingen hoeven nu dus ook niet uitgeschreven te worden.
De stand van zaken met betrekking tot PR ontwikkelingen en de cito scores zijn ook voorbij gekomen.
Het overblijven en de afspraken daar omheen waren opnieuw een belangrijk item. Dit blijft een heet
hangijzer wat we tot zover nog niet naar tevredenheid op hebben kunnen lossen. De volgende
vergadering hopen we meer mogelijkheden te hebben onderzocht waardoor we, zo snel mogelijk,
met een nieuw plan kunnen komen waar een ieder zich in kan vinden.
Als u wilt helpen met overblijven; wees welkom! Aanmelden kan via de groepsleerkracht.
De notulen van de laatste vergadering kunt u terug lezen via de site onder het kopje “ouders” en
“MR”.
De laatste MR vergadering van dit schooljaar zal zijn op 27 juni, 19.15 uur.
Met vriendelijke groet,
MR van De Moespot

Expressie circuit
De derde ronde van het expressie circuit is weer voorbij en laatste ronde komt er alweer aan. In juni
starten we weer met een nieuwe ronde van ons ‘expressie circuit’. Leerlingen kunnen zich hierbij
inschrijven voor een expressie-onderwerp, waarbij de 5 t/m 8 bij elkaar ingedeeld worden. Er wordt
dan dus groepsdoorbroken gewerkt. De vorige ronde was wat ons betreft geslaagd. Natuurlijk hopen
we het deze ronde minimaal net zo goed te laten verlopen. Hiervoor hebben we echter wel hulp
nodig!
Het gaat om de volgende momenten:
- Woensdag 19 en 26 juni en 3 juli voor groep 5 t/m 8 van 10.45-11.45 uur.
Wilt u op deze momenten ons helpen om een activiteit te begeleiden? Wij zorgen ervoor dat alles
klaar staat, zodat u alleen hoeft te ondersteunen. Het is dus geen pre om super creatief te zijn. Ziet u
dit zitten, dan kunt u zich opgeven bij de groepsleerkrachten. Alvast bedankt hiervoor.

~ Overig nieuws ~
Doorlezen in de zomervakantie met de VakantieBieb
Jaarlijks blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen dankzij de VakantieBieb. Een mooie
ontwikkeling en bovendien erg belangrijk. Blijven lezen in de vakantie helpt namelijk een terugval van
het AVI-niveau voorkomen.
De VakantieBieb-app biedt een brede selectie van maar liefst 50 e-books voor het hele gezin.
Bijvoorbeeld Deze mop is top van Paul van Loon, Met opa door Europa van Tamara Bos, Level 13,
Game Over van Esther van Lieshout en De Zevensprong van Tonke Dragt. De VakantieBieb is een
zomercadeautje van de Bibliotheek en gratis te downloaden. Een lidmaatschap is niet nodig. Voor
kinderen opent de VakantieBieb op 1 juni. Vanaf 1 juli zijn ook de boeken voor volwassenen
beschikbaar. De VakantieBieb is geopend tot en met 31 augustus.

Lezing
Het hoogsensitieve kind
Tijdens deze lezing wordt er verteld
over de (mooie) eigenschap
hoogsensitiviteit. Wat is het en hoe
herken je het?
Over prikkels en de verwerking
daarvan, kwaliteiten en valkuilen,
herkennen en reduceren van stress,
onze zintuigen, beelddenken, positief
communiceren.
Na deze lezing kunt u beter plaatsen
waar bepaald gedrag, reacties en
emoties van uw kind vandaan komen.
Wellicht ontdekt u dat het ook een
beetje over u gaat. De appel valt
tenslotte niet ver van de boom.....
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