MAANDINFO
Woensdag 29 januari
Ma.20 t/m vrij. 31 januari
Woe. 22 jan. t/m za. 1 feb.
Do. 30 en vrij. 31 januari
Woensdag 5 februari
Donderdag 13 februari
Vrijdag 14 februari
Ma. 17, di 18 en do. 20 feb.
Di. 18 en do. 20 februari

23 januari 2020

Expressie circuit gr. 1 t/m 8
Afname Cito toetsen gr. 3 t/m 8
Nationale voorleesdagen
Stakingsdagen. Alle leerlingen zijn vrij
Soroptimist filmfestival voor groep 7 en 8
Studiedag leeropbrengsten. Alle leerlingen zijn vrij.
Rapport mee
Adviesgesprekken voor groep 8
10 minutengesprekken voor gr. 1 t/m 7

~ Schoolnieuws ~
Nieuws uit de kleutergroepen
Misschien heeft u er al wat over gehoord. Gisteren zijn de
Nationale Voorleesdagen weer gestart. Dit is een landelijke
campagne om aandacht te vragen voor het belang van voorlezen.
Vooral gericht op jonge kinderen. Natuurlijk doen wij daar ook
aan mee. In de kleutergroepen is Moppereend, het prentenboek
van het jaar voorgelezen. En omdat we werken over tijd en
vroeger, gaan we onze opa's en oma's vragen om voor te komen
lezen op school.
Voorlezen is niet alleen heel leuk, het is ook heel belangrijk
voor de ontwikkeling van kinderen.
Wist u dat:
 Het de taalontwikkeling stimuleert. Kinderen leren heel veel nieuwe woorden, ze leren
complexe zinnen te maken en te begrijpen.
 Kinderen door voorlezen beter leren luisteren en zich beter kunnen concentreren.
 Het de fantasie en creativiteit stimuleert.
 Kinderen zich leren verplaatsen in een ander en in situaties.
 Het de band tussen voorlezer en kind bevordert.
 Kinderen die regelmatig voorgelezen worden, later zelf ook graag lezen.
Genoeg redenen dus om ook thuis dagelijks voor te lezen aan uw kind. Veel voorleesplezier!

Bezoek van het Soroptimist filmfestival
Op woensdag 5 februari bezoeken de groepen 7 en 8 het filmfestival in de Agnietenhof. De
kinderraad van Tiel heeft gekozen voor het thema samen verschillend, verschillend samen. De film
die ze gaan bekijken is Cloud Boy.
De leerlingen vertrekken om 8.00 uur van school. Alle leerlingen moeten een fiets meenemen.

Studiedag leeropbrengsten
Donderdag 13 februari zijn alle leerlingen vrij. Deze dag gaan wij als team ons onder andere buigen
over alle leerresultaten die zijn behaald tijdens de afgelopen Cito afname. Alleen het niveau wat
gemiddeld per groep wordt behaald is namelijk niet interessant. Wij willen analyseren hoe dit tot
stand is gekomen; wat is het aanbod geweest en hoeveel is daarvan blijven hangen. Is het niveau
gelijk gebleven, gezakt of gestegen en zegt dit iets over de groep of ons onderwijs? En zo stellen wij
ons die dag nog tal van vragen. Op basis van de conclusies zetten we weer gerichte acties uit om op
die manier ons onderwijs te blijven ontwikkelen.

10 minutengesprekken
Na aanleiding van het rapport wat u op vrijdag 14 februari ontvangt van uw kind(eren), staat er in de
week voor de voorjaarsvakantie weer een ronde 10 minutengesprekken gepland. Ditmaal vinden
deze op dinsdag (middag) 18 februari en donderdag (middag en avond) 20 februari plaats voor de
ouders van de leerlingen van groep 1 t/m 7. Tijdens deze gesprekken neemt de leerkracht u mee in
de ontwikkelingen en vorderingen van uw kind(eren) in de klas. Donderdag 6 februari ontvangt u via
Parro een bericht wanneer u kunt gaan inplannen via de gespreksplanner van de Parro app. Het
inschrijven voor deze gesprekken verloopt niet meer zoals voorgaande jaren via een intekenlijst in de
centrale hal.
Voor de ouders van groep 8 staan in die week de definitieve adviesgesprekken gepland. Deze vinden
op maandagmiddag 17, dinsdagmiddag 18 en donderdagmiddag en –avond 20 februari plaats. De
adviesgesprekken nemen 20 minuten in beslag. Dus houdt hier rekening mee als u ook gesprekken
moet plannen voor broertje(s) en/of zusje(s). De ouders ontvangen per mail nog uitgebreidere
informatie aangaande de definitieve oudergesprekken.

~ Overig nieuws ~

