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▪

Agenda komende periode
▪
▪
▪

19 juli afscheidsavond musical groep 8
21 juli laatste lesdag tot 12.15 uur voor alle groepen (omgekeerde inloop, ouders
kunnen kinderen ophalen in de klassen vanaf 12.00 uur)
Frisse start bijeenkomsten (ouders en kinderen in klassen (in week van 18-21 september

Bedankochtend
Veel lachende blije gezichten waren er deze week tijdens de
bedankochtend voor de hulpouders. Kinderen uit diverse
groepen hebben de ouders verblijd met een optreden. Onder
het genot van een kopje
koffie en een lekkere
traktatie welke door Denise
Geel
verzorgd
waren.
Volgend jaar staat deze
bijeenkomst zeker weer op
de agenda.

Afronding schooljaar – beetje vooruitkijken
Er wordt hard gewerkt aan de afronding van dit schooljaar. We kijken terug op een mooi jaar
waarin de school 50 jaar bestond. Lokalen worden gepoetst (dank aan de vele helpende
handen). Leerkrachten ronden hun laatste analyses af, voeren de laatste gesprekken met
ouders. De kinderen van groep 8 werken enorm hard om volgende week woensdagavond
hun PJS periode af te sluiten met een spetterende musical.
Daarnaast worden ook al dingen gedaan in voorbereiding van het volgende jaar. De eerste
groepen zijn intern verhuisd. De jaarbestelling is geleverd en wordt alvast weer in de kast gezet.
De schoolgids 17-18 wordt up te date gemaakt om deze weer snel aan het begin van het jaar
digitaal aan u toe te kunnen sturen. Dat de ontwikkeling het afgelopen jaar niet stil heeft
gestaan is u allen niet ontgaan. Het team is zichtbaar aan het genieten van alles wat men met
gezamenlijke inzet heeft bereikt. Met het onderwijs en opbrengsten op orde is er weer tijd om
met elkaar over het onderwijsaanbod te denken, spreken en dit bovenal verder te ontwikkelen.
Wat gaat nieuw zijn het komend schooljaar? Hieronder een greep van een aantal
ontwikkelpunten voor schooljaar 17-18 waarover u in de nabije toekomst meer zult
vernemen:
• Het continurooster Alle dagen les van 8.30 tot 14.00 uur, waarbij de deuren van de
school om 8.25 uur open gaan.
• Plusklas Het aanbod voor kinderen die naast het moeilijkere werk nog meer uitdaging
aankunnen krijgt meer specifiek vorm in onze school en mogelijk ook ‘digitaal’
daarbuiten. (werken in de ‘cloud’)
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Aanbod rekenen groep 3 Waarom biedt de methode de eerste blokken in groep 3
iets aan dat de kinderen in groep 2 al hebben gehad? Het aanbod is groep 3 start
daarom komend jaar anders.
Engels in alle groepen Groove me, al zingend Engels leren in alle groepen.
Terug naar twee rapporten Nog steeds drie gespreksrondes maar we gaan terug naar
2 rapporten. Reden hiervan is dat het eerste rapport gebaseerd was op te weinig
gegevens waardoor er mogelijk een minder reëel beeld gegeven wordt.
Digitalisering Deze krijgt nog meer vorm en inhoud. Kunnen we de opbrengsten Cito
gegevens niet digitaal met u gaan delen?
JO3.0 We gaan op zoek na hoe JO3.0 met ons onderwijsaanbod realiseren.

Welke vaardigheden heeft

JO

Jo kan plannen
Jo kan verantwoordelijkheid nemen
Jo heeft een onderzoekende houding
Jo weet hoe je moet leren
Jo kan presenteren
Jo kan met feedback omgaan
Jo heeft sociale vaardigheden
Jo heeft vertrouwen in zichzelf

3.0

Wie is

JO

3.0

Jo heeft zelfvertrouwen
Jo kent normen en waarden
Jo is zelfstandig
Jo is creatief
Jo is sociaal vaardig
Jo is weerbaar
Jo is gemotiveerd
Jo is zichzelf

Wat kan

JO

3.0

Jo kan alleen & samenwerken
Jo kan kritisch denken
Jo kan communiceren
Jo kan doorzetten
Jo kan zijn kennis toepassen
Jo kan doelen voor zichzelf stellen
Jo kan omgaan met ICT
Jo behaalt het niveau dat bij hem past

Verslag van onze ontwikkelingen, plannen en voortgang worden steeds verwoord in de
nieuwsbrief. Wij streven erna transparant open met u te communiceren. Mist u wat? Heeft u
vragen? Kom het ons vertellen en we kijken wat we ermee kunnen.

Zoals vorige week aangekondigd wordt het programma van de komende week niet met u
gedeeld. Dit pakken we weer op na de zomervakantie.
Volgende week ontvangt u de laatste nieuwsbrief met daarin een iets uitgebreidere terugblik
op het schooljaar.

Zoals u in het kalender deel heeft kunnen zien bent u volgende week vrijdag van harte
uitgenodigd uw kind vanaf 12.00 uur in de klas op te komen halen. Als u dat niet uitkomt blijft
uw kind tot 12.15 uur in de klas waarna de zomervakantie zal starten.
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