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Nieuwsbrief 6: Te laat…...

Een nieuw jaar

Het is véél te laat om u via deze nieuwsbrief een fijn
nieuwjaar te wensen. Dat is natuurlijk omdat deze
nieuwsbrief véél te laat verschijnt! Excuses hiervoor.
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Een nieuw jaar: Nieuwe juffen, welkom!
We zijn erg blij, dat we alle tijdelijke vacatures vanwege
de zwangerschappen op school hebben kunnen vervullen.
Juf Louise, juf Roos en juf Hanneke: welkom terug! Juf
Truus en juf Geja: welkom op de Hildegaert!
Voor de tijdelijke vacature, die ontstaat als juf Lotte medio
februari met verlof gaat, zoeken we vanwege het
specifieke karakter van haar IB-taken, intern nu een goede
oplossing. Deze oplossing communiceren we met u, zodra
we alles op een rijtje hebben.

Filmpje: Hildegaert als filmset.
Als nieuw hedendaags middel om als Hildegaert goede
naamsbekendheid te houden, hebben we samen met de
MR het idee opgevat een promotiefilmpje voor de school
te maken. De afgelopen week is daar verder aan gewerkt.
We zijn benieuwd naar het resultaat en laten u dat zien als
de film klaar is.

Cito’s: (On-)Gezonde spanning?
Afgelopen week zijn de halfjaarlijkse nietmethodegebonden toetsen afgenomen, de Cito toetsen.
Dit leidt bij sommige ouders tot vragen of zelfs spanning.
De toetsen dienen om voor de school en leerkrachten
inzichtelijk te maken waar de sterke en zwakke kanten van
een kind individueel en de groep als geheel liggen. Deze
informatie gebruiken we om ons onderwijs aan de
groepen (en de individuele kinderen) op maat te maken.
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Het dient daarmee als een plaatsbepaling voor de
ontwikkeling van uw kind. We merken dat sommige
ouders, en daarmee hun kinderen, deze toetsen echter erg
veel lading geven. Waar lichte focus op het resultaat leidt
tot goede concentratie, merken we dat er bij sommige
kinderen (en ouders) kans is op ongezonde spanning, die
de kinderen juist negatief beïnvloedt. Wij vragen u
daarvoor te waken.
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Kerk-schooldienst: In de Fonteinkerk.
In de komende week werken de protestants-christelijke
scholen en de katholieke scholen in de wijk aan het
voorbereiden van een wijkdienst.
Het thema van deze week én de kerkdienst op 5 februari
(start om 10:00u.) is: ‘Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet’. Er lopen
binnen het thema twee lijnen: het zien met de ogen van je
hart en de schreeuw.
Benieuwd? We verwachten jullie bij de kerkdienst, zodat
we kunnen laten zien waar de kinderen aan gewerkt
hebben. Tot dan!

Adviesgesprekken VO: 7 en 8 februari.
Vorig schooljaar hebben de kinderen uit groep 8 een
Voorlopig Advies gekregen. Tijdens de informatieavond
over het VO hebben ouders zich een beeld kunnen vormen
van de verschillen in scholen voor VO en hebben ze zich
samen met hun kinderen, kunnen oriënteren op de
volgende stap.
Op 7 en 8 februari hebben de ouders gesprekken met de
leerkrachten en directie over de Eindadviezen. Deze
adviezen gaan over de verwijzing qua niveau, maar ook
over schooltypen, brugklasvormen en individuele scholen.

Rapporten mee: 3 en 9 februari.
Omdat groep 8 hun gesprekken al op 7 en 8 februari
voeren, krijgen zij op 3 februari het rapport mee naar huis.
De kinderen van groep 3 t/m 7 brengen het rapport op 9
februari mee naar huis.

Voortgangsgesprekken: 14 en 15 februari.
Op 14 en 15 februari zijn de Voortgangsgesprekken voor
de groepen 1 t/m 7. Groep 1 en 2 hebben deze gesprekken
op basis van de observaties, die de leerkrachten ook de
afgelopen periode hebben uitgevoerd.
Groep 3 t/m 7 voeren de gesprekken op basis van de
afspraken in de Afstemmingsgesprekken aan het begin van
het jaar en van de rapporten en Citoresultaten.
U krijgt weer een digitale uitnodiging voor de
intekenlijsten via Google-docs.
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Creamiddag 2: Bewegen, knippen, spelen.
Volgende week dinsdag, 31 januari, zijn de kinderen van
de school groepsdoorbroken in de diverse ruimten bezig
met creatieve activiteiten. Ze hebben kunnen intekenen
op diverse activiteiten. De AC verzorgt een lekkernij.

Jaarbord: Van start gegaan!
Met de invoering van de werkwijze van leerKRACHT zijn
we ook anders naar de veranderplannen in school gaan
kijken. De beoogde doelen uit het schoolplan hebben we
vertaald naar doelen en acties, die in de Jaarbordsessie
gemonitord worden.
Met de start van het nieuwe kalenderjaar zijn nu ook de
voorbereidingen voor het werken met het Jaarbord
afgerond. We starten met het Jaarbord, dat in de plaats
komt van het Schoolplan.
Het Jaarbord bestaat náást de Teamborden, het Stafbord,
het Zorgbord en ICT-bord. die op de gangen en in de
diverse kamers hangen. Het Jaarbord hangt in de
personeelskamer.
Thema’s voor dit schooljaar zijn:
-Rust
-Positief schoolklimaat
-Creativiteit
-Begrijpend Lezen
-Coöperatief Leren
Wilt u meer weten, vraag ons gerust!

Koelkastlijstje
di. 31 jan.
vr. 3 feb.

Creamiddag 2
Rapporten groep 8 mee
Nieuwsbrief 7
zo. 5 feb.
Kerk-schooldienst Fonteinkerk
di. 7 feb
Adviesgesprekken groep 8
wo. 8 feb.
Adviesgesprekken groep 8
do. 9 feb.
Rapporten groep 3 t/m 7 mee
di. 14 feb.
Voortgangsgesprekken groep 1 t./m 7
wo. 15 feb.
Voortgangsgesprekken groep 1 t/m 7
ma. 20 feb. t/m do. 23 feb. Verkeersweek
vr. 24 feb. t/m zo 5 mrt. Voorjaarsvakantie
vr. 10 mrt.
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