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DO N D ER DA G 4 J U NI 2 02 0
In kaart brengen ontwikkeling kinderen...

Jordynn (groep B) belt met minister-president Mark Rutte. In
de klassen worden de ontwikkelingen rondom het Corona virus
op speelse en gepaste wijze met
kinderen besproken.

Algemene schoolzaken...
Op maandag 8 juni zal de volgende fase ingaan in de
heropening van het basisonderwijs. De kinderen mogen dan weer iedere dag naar school. Wij zijn daar
natuurlijk ontzettend blij mee. Dat betekent wel dat
het afstandsonderwijs stopt. We zien dan ook graag
dat alle kinderen weer gewoon op school zijn.
De afgelopen tijd hebben we veel mooi weer gehad
en liepen de temperaturen weer verder op. Tevens
zijn de gymlessen momenteel voornamelijk buiten
(als het weer het toelaat). Kinderen worden hier dorstig van en logisch natuurlijk. We zien graag dat kinderen een waterfles mee naar school nemen met hun
naam erop. Drinken uit bekers wordt nu niet gedaan
en steeds plastic bekertjes gebruiken is niet milieuvriendelijk. Wilt u uw kind een waterfles meegeven
waar hun naam op staat?
Er zijn de afgelopen tijd veel kinderen jarig geweest
en die willen natuurlijk graag trakteren.
De kinderen mogen trakteren; neem wel even contact
op met de leerkracht over een geschikte datum, anders trakteren straks erg veel kinderen op één dag…
Helaas mogen kinderen de klassen nog niet rond om
in school contact tussen groepen te voorkomen.

AGENDA
Vanaf 15 juni

Cito E-meting gr 3 t/m 7

26 juni

margedag kleuters gaat NIET
door; gewoon hele dag school.

7 juli

Studiedag Overdracht;
kinderen hele dag vrij.

10 juli

Afscheid groep 8

Na de Corona sluiting en het halve-klassensysteem zijn veel ouders bang dat hun kind een
achterstand heeft opgelopen in de ontwikkeling.
Wij gebruiken deze tijd om in kaart te brengen
wat het niveau van de kinderen is en maken hier
een plan voor. De Citotoetsen die vanaf 15 juni
plaats gaan vinden zijn hiervoor de afsluiting.
Leerkrachten hebben de afgelopen weken en zullen ook de komende weken prioriteiten stellen in
de lessen waarbij rekenen, taal, spelling, technisch en begrijpend lezen voorop staan. Daarbij
voegen zij lessen samen, zoeken zij extra materiaal en kijken zij naar de vaardigheden, kennis en
kunde die de kinderen nodig hebben om het komende jaar goed te kunnen starten.
Tevens wordt er momenteel meer RT gegeven. RT
is een afkorting voor Remedial Teaching en betekent in het kort: extra les in kleine groepjes. Dit
kan herhaling zijn of pre-teaching van ene nieuw
onderwerp. We hebben sinds afgelopen week een
nieuwe RT-leerkracht op school. Zijn naam is Paul
Jongma. Hij is altijd groepsleerkracht en RT-er geweest en is sinds twee jaar met pensioen. Maar
hij mist het lesgeven zo, dat hij graag bij ons RT
komt geven. Hier zijn wij natuurlijk ontzettend blij
mee! Daarnaast geven juf Sascha, juf Najima en
juf Ellen ook extra RT aan verschillende groepen.
In de laatste weken van het schooljaar worden op
verzoek van ouders facultatieve oudergesprekken
ingepland. De leerkrachten zetten een tijd en datum open in MSI en ouders kunnen zelf bepalen
of ze een gesprek willen met de leerkracht of niet.
Tevens komt er een rapport en Cito rapportage
aan het eind van het jaar waarbij iedereen kan
zien hoe de kinderen ervoor staan en waar nog
hard aan gewerkt moet gaan worden.
Bij de kleuters wordt momenteel gewerkt met het thema
‘kleurenmonster’. Dit is een
vriendelijk monster die de kinderen helpt kleuren en vormen
te ontdekken.

