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Herinnering:
● Lege batterijen kunnen ingeleverd worden
in de ton in de grote zaal.

31-01-2019

Agenda
04-02

Leerlingenraad

06-02

Wieletjesdag

07-2

MR & OR

13-2

Audit

18-2

Start voorjaarsvakantie

27-2

Denktank

Wieletjesdag
Woensdag 6 februari is het wieletjesdag. De
kinderen mogen dan op kleine wielen in de
ochtend- en middagpauze op het schoolplein
spelen.
Rapport & Portfolio
Woensdag 30 januari heeft het team een grote
slag geslagen bij de ontwikkeling van het
nieuwe rapport & portfolio. Het oude rapport
was niet meer passend bij de ontwikkelingen
in het onderwijs. Woensdag 27 februari zal
de geplande ‘Denktank bijeenkomst’ in het
teken staan van deze nieuwe manier van
rapporteren. U krijgt daarvoor na de
voorjaarsvakantie een uitnodiging met de
mogelijkheid u hiervoor aan te melden.
Oudergesprekken
Op dit moment zitten we volop in de toetsen.
Zodra de gegevens zijn verwerkt worden ook
de uitnodigingen verstuurd voor de ouderkindgesprekken. Dat zal zijn na de
voorjaarsvakantie.
Parro
Na de meivakantie gaan we een proef draaien
met de ouders van groep 5-6 m.b.t. het
digitaal inplannen van de ouderkindgesprekken. Op die manier kunt u als
ouder zelf uw voorkeur aangeven. De
leerkracht zet de mogelijkheden open. Als de
pilot bevalt gaan we hier na de zomervakantie
definitief met alle groepen mee aan de slag.
Parro is een module binnen ons
administratiesysteem Parnassys. Behalve het
inplannen van gesprekken is het ook mogelijk
andere informatie te versturen.
Er is ook een Parro app.
Mediawijsheid
De ouderavond over Mediawijsheid werd goed
bezocht. Op verzoek worden een aantal
bijlagen toegevoegd. Er zijn verschillende sites
met informatie. Doel van deze avond: beleef
plezier aan alle mogelijkheden die moderne
media ons biedt, maar ga er op een wijze
manier mee om, waarbij het begrenzen ook
erg belangrijk is. In de groepen 7-8 wordt
gewerkt met Mediabegrip. Onze Kanjertraining
besteedt ook aandacht aan dit onderwerp.
Bibliotheek op school
Dinsdag 5 februari zetten juf Antia van De
Boekhorst en juf Anja van In de Kring een
handtekening onder het contract ‘dBOS: De
bibliotheek op school’. We zijn er al mee van
start gegaan, maar nu wordt het ook officieel.
Er is d.m.v. vragenlijsten een beginsituatie

vastgesteld o.a. over ‘leesmotivatie,
leesfrequentie en informatieverwerking’. Na 3
jaar gaan we kijken of door de activiteiten die
worden ingezet, dit ook sterker is geworden.
Een activiteit waar we nu midden inzitten zijn de
Voorleesweken. Al diverse ‘mysterieuze gasten’
hebben op school voorgelezen.

Met vriendelijke groet,
Anja Oosterhoff (directeur)

