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Rapporten
Morgen krijgen de leerlingen van groep 3 t/m 8 hun rapport mee naar huis.
Juf Esther
Combicoach en gymjuf Esther is met zwangerschapsverlof. Juf Esther verwacht haar
tweede kindje. De gymlessen worden overgenomen door gymeester Sven Oost.
De bieb op school
De bibliotheek op school is geïnstalleerd en de leerlingen lenen zelf de boeken en
leveren ze weer in. Het systeem is vergelijkbaar met het systeem van de bibliotheek.
Met enthousiasme wordt er in school weer gelezen. We hopen dat de leerlingen ook
thuis een boek pakken en plezier beleven aan lezen.
Verschillende activiteiten rondom het lezen vinden op school plaats. Er wordt over
boeken gesproken, ze worden aan- of afgeraden. We dragen er zorg voor dat het lezen
van boeken volop onder de aandacht wordt gebracht.
Ouderavond taal- en spraakontwikkeling
Gisteravond hadden de voorscholen en scholen de gezamenlijke ouderavond. Ondanks
de geringe opkomst was het een leuke informatieve avond. De hoofditems die aan bod
zijn gekomen:
 Kenmerken taal- en spraakontwikkeling van baby, peuter, kleuter en schoolkind.
 Opvallendheden wanneer de ontwikkeling anders verloopt.
 Rol van de ouder bij de ontwikkeling van taal en spraak:
 - praten met je baby, peuter, kleuter, schoolkind.
 - (voor) lezen
 Samenwerking ouder, leerkracht en professional wanneer de ontwikkeling niet
verloopt als verwacht.
 Aanbod en mogelijkheden wanneer een leerling iets extra’s nodig heeft.
 Onderzoek biedt handvatten om te voldoen aan het aanbod dat een leerling
nodig heeft.
Trendanalyse
Na de citotoetsen volgende de resultaten en de analyses. Deze analyses worden op
kindniveau, op groepsniveau en op schoolniveau gemaakt. De trendanalyse gebruiken
we om de ontwikkelingen van een groep te volgen, maar ook om de ontwikkelingen van
een jaargroep te bekijken. De IB’er zorgt voor het overzicht en het team buigt zich over
de ontwikkelingen, opvallendheden, verklaringen en acties die we uitzetten. Dit
betekent dat we kritisch naar ons onderwijs kijken en nadenken over hoe steeds weer
onze onderwijssetting te optimaliseren. De trendanalysebijeenkomst wordt twee keer
per jaar gehouden. Na de Cito leerlingvolgsysteemtoetsen.
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Luizencontrole
Na de voorjaarsvakantie, op vrijdag 28 februari, controleren de luizenmoeders alle
leerlingen op hoofdluis. Wilt u deze dag rekening houden met het niet gebruiken van
gels, haarlak of vlechten? Dit vergemakkelijkt de controle. Alvast bedankt.

De volgende
nieuwsbrief
verschijnt
donderdag 5 maart
2020.

Aanmeldingen voortgezet onderwijs
De leerlingen van groep 8 en hun ouders hebben de gesprekken over het voortgezet
onderwijs met de leerkracht gevoerd. De leerlingen en ouders zijn bezig met het maken
van hun schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs. De open dagen zijn bezocht, de
leerlingen hebben de sfeer van de scholen geproefd en de aanmeldformulieren (bijna)
ingevuld. Uiterlijk 1 april moeten de aanmeldingen bij de scholen binnen zijn. Een
spannende, maar ook mooie tijd voor de leerlingen. Als school doen we ons best zo
goed mogelijk te adviseren en ondersteunen waar nodig. Uiteindelijk willen we alle
leerlingen op een mooie passende nieuwe plek in het VO.
Voorstelling voor groep 5 en 6
Op dinsdag 3 maart hebben de leerlingen van groep 5 en 6 ’s middags een voorstelling
van het Podiumplan in Nieuw Buinen op de Poolster. De voorstelling heet: “DE REIS VAN
EEN MAN DIE NAAR DE ANDERE KANT VAN DE OCEAAN WILDE VLIEGEN” van
Theatercollectief Mooie Meisjes. De voorstelling gaat over het verhaal van de jonge
postvlieger Charles Lindbergh. “Stel nou dat ik, als de man op het vliegend tapijt overal
heen kon vliegen waar ik maar wilde – overal ter wereld…”
De Mooie Meisjes blazen een verhaal uit de weelderige Amerikaanse jaren 20 nieuw
leven in. Met veel enthousiasme en bravoure vertellen en spelen ze het verhaal over de
jonge post-vlieger Charles Lindbergh, die in zijn vliegtuig, helemaal alleen, over de
Atlantische Oceaan wil vliegen. Alleen. Helemaal alleen. In zijn eentje dus…
Training Open Boek
Woensdag 4 maart gaan juf Alja en juf Henriet naar de derde bijeenkomst van de cursus
Open Boek. De cursus biedt concrete handvatten voor het gebruik van de bibliotheek op
school, voor het stimuleren van lezen bij kinderen en het bevorderen van leesplezier.
Met de aspecten die we al uitvoeren en waar we tevreden over zijn en de aanvullingen
vanuit de cursus, ontwikkelen we een nieuw Leesplan voor het komende schooljaar.
Voorstelling groep 3 en 4
Op donderdag 5 maart hebben de leerlingen van groep 3 en 4 een voorstelling van het
Podiumplan, in het Dorpshuis van Valthe. De voorstelling begint om 13.15 uur en heet:
“Nachtlampje”. De voorstelling gaat over: “Dacht je dat de sterren iedere nacht vanzelf
gaan branden? Zeker niet! Daar wordt heel hard aan gewerkt. Door de sterrenwaker.
Midden tussen de Poolster en de Grote Beer heeft zij haar werkplaats. Zij bewaakt de
sterren. Poetst ze tot ze glanzend glimmen. Geeft nieuwe sterren een warm welkom
en bezorgt ze een mooi plekje aan de donkere hemel. Niemand wordt vergeten.
Niemand? Zie je dat lege plekje in de sterrenlucht? Daar past precies nog een ster. Een
hele mooie. Maar dat probeert de sterrenwaker te vergeten...
Nachtlampje gaat over vast willen houden en loslaten. Een fonkelende, fysieke en
vrijwel woordloze voorstelling over het levend houden van herinneringen. “
Schoonmaakavond
Maandag 24 februari is de schoonmaakavond. Indien u zich hiervoor heeft opgegeven
ontvangt u vanuit de ouderraad een mail met uitnodiging.
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Kopie ID kaart
Voor de administratie is het van belang dat er een kopie van de ID-kaart van leerlingen
aanwezig is. Graag ontvangen we kopieën van de ID-kaarten van de leerlingen uit groep
1 (en 2). Desgewenst kunt u op school kopiëren.
Poppentheater in Ons Dorpshuis in Valthe
Voor iedereen die zin heeft in een leuke, interactieve middag komt Jinky's MikMak haar
voorstelling “Moppereend” spelen. En juist als je in een mopperige bui bent… zorg dat je
erbij bent! Het verhaal is geschikt voor kinderen vanaf 2 jaar.
De voorstelling is op zondagmiddag 1 maart in Ons Dorpshuis in Valthe. De zaal opent
om 14.45 uur en de voorstelling begint om 15.00 uur. Per kind kost het €5,00 en hun
begeleiders mogen gratis naar binnen.
Reserveer je kaarten bij Ons Dorpshuis.
Opbrengst gesprekken
Na de toeten en de (trend)analyses vinden de opbrengstgesprekken plaats. Onze
organisatie monitort de ontwikkelingen van de scholen op vele gebieden. Twee keer per
jaar vinden opbrengstgesprekken plaats, waarbij al deze items een plekje krijgen.
Met vriendelijke groet, ook namens het team,
Henriet Kamies
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