V L IE R 2 7

JA A R G A N G 3 4

Het verbetertraject….

Algemene schoolzaken….
Doordat ik wat vragen krijg over het schoolreisje,
hierbij even nogmaals ter herinnering: Het
schoolreisje van 8 april is verzet naar 21 mei. De
parken zijn nog niet geopend op een maandag in
april. Tevens vinden we het fijner als het schoolreisje na de Cito Eindtoets van groep 8 is, waar
groep 8 toch nog veel voorbereiding voor nodig
heeft. Juf Linda is hard bezig met alle voorbereidingen voor het schoolreisje. Na de meivakantie
krijgt u hierover een brief.

Groep 4 is vorige week naar het Museon geweest
voor een om een les te volgen over ‘Kleuren in de
natuur’ en ‘Wordt astronaut’. In april gaan zij weer
naar het Museon.
Na aanleiding van ‘Kleuren in de natuur’ heeft groep
4a een tekenactiviteit gedaan waarbij de kameleon de
kleuren van zijn omgeving heeft aangenomen. De kinderen waren hier heel enthousiast mee bezig!

De nieuwe website is klaar: neemt u gerust een
kijkje. Doordat we na de meivakantie met Mijn
School Info (app voor ouders) gaan werken, is er
nu geen aparte plek meer voor de groepen. Ik zou
het heel fijn vinden om feedback te ontvangen
van u. Wat mist u nog? Waar is behoefte aan?
Laat het mij gerust weten!

AGENDA
2-4

Klankbordgroep om 19:00 uur

6-4

Duinenmars om 9:00 uur

9 -4

Studiedag; alle kinderen vrij

12-4
Koningsspelen; de kinderen
zijn deze dag om 14:30 u vrij.
18-4

Paasontbijt groep 1 t/m 8

Inmiddels hebben de leerkrachten 3 rondes
lessen voorbereiden, observeren en nabespreken met een onderwijsadviseur gehad en 3x
zonder de onderwijsadviseur.
We zien dat er grote stappen worden gemaakt
omtrent werken met niveauverschillen, uitgestelde aandacht en in het voorzien van leerbehoeftes van kinderen.
Op 9 april is er een studiedag waarbij we verder werken aan de doelen voor de Vlierboom.
Voor die studiedag maken de leerkrachten
weer nieuwe posters voor in de hal met de
huidige stand van zaken.
Tevens begint het plusbeleid vorm te krijgen;
eerst op papier, nu zijn de leerkrachten observatielijsten aan het invullen om kinderen te
filteren die in aanmerking komen en vanaf
april zullen er ook 2 groepen worden samengesteld om met elkaar aan opdrachten te werken.
Er zijn 2 bouwcoördinatoren aangesteld: juf
Ginny voor de bovenbouw en juf Ellen voor de
onderbouw. Zij gaan in de bouwvergaderingen
in overleg met het team ervoor te zorgen dat
er een goede doorgaande lijn is tussen de
leerjaren.
Dinsdag 2 april gaan we met de klankbordgroep overleggen en doelen stellen voor het
schoolplan voor de komende 4 jaar.
4 juni zal er een ouderavond zijn met alle betrokkenen over de stand van zaken zover; wat
hebben we gedaan sinds het inspectiebezoek
en wat zijn de komende doelen. Hou 4 juni
dus vrij in uw agenda!
Tekening van
een leerling uit
groep 4A n.a.v.
de Museonles.

Telefoon: 070-3231215
E-mail: info@devlierboom.nl

