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AgendaVan de schoolleider

26 januari
GROEP GROEN

KINDERBOERDERIJ

Volgens 'de regels' mag het eigenlijk niet meer, maar
dat belet me niet om jullie allen het beste te wensen
voor dit nieuwe jaar. Ik hoop dat iedereen het jaar goed
heeft kunnen starten. 

Na een eerste rustige week, zijn we deze week gestart
met de cito's. In deze nieuwsbrief kunt u daar meer over
lezen.

Ondanks het erbarmelijke weer, kijken we ook stiekem
vooruit naar de lente. Zo gaan binnenkort de
bloembollen de grond in, zodat we daar in het voorjaar
lekker van kunnen genieten. 

Jacomijn Sennef 
 

 

 

18 januari
LEERLINGENRAAD

 

1 februari
STUDIEDAG:

LEERLINGEN VRIJ
 



Van de kwaliteitscoördinator

De komende weken nemen wij de Cito M toetsen af
(vanaf groep 3 t/m 8) om te kijken of het beeld wat we
hebben van de ontwikkeling van de kinderen in de
dagelijkse praktijk overeenkomt. Mede op die manier
proberen we het onderwijs optimaal af te stemmen op
de leerlingen. Waar zijn eventuele hiaten ontstaan en
hoe kunnen we deze verwerken in onze
onderwijsplannen voor de komende periode? De
ontwikkeling van de kleuters wordt in beeld gebracht
middels het kleuterobservatiesysteem Bosos. 

Op vrijdag 10 februari krijgen de leerlingen hun rapport
mee naar huis. De leerkracht bespreekt het rapport
met uw kind alvorens deze mee naar huis gaat. In de
week van 13 februari en 20 februari staan de leerling-
oudergesprekken gepland voor alle leerlingen. Tijdens
dit gesprek bespreken we het rapport, de gemaakte
Cito M toetsen en blikken we terug op het eigen
gestelde doel van het kind aan het begin van het jaar
in de portfolio omgeving. Begin februari kunt u zich
voor deze gesprekken inschrijven via de Parro.   

De leerlingen van groep 8 krijgen 10 februari naast het
rapport ook hun definitieve advies voor het voortgezet
onderwijs op papier mee naar huis. Tijdens de leerling-
oudergesprekken wordt het advies verder toegelicht en
is er ruimte om hierover in gesprek te gaan. Deze
leerling-oudergesprekken voor groep 8 staan op
donderdag 16 gepland. Eind deze week ontvangen de
ouders/ verzorgers van deze leerlingen meer informatie
over dit onderwerp middels een brief.

Fietsverlichtingsactie

 
 

 

Woensdag 11 januari jl. was de
verlichtingsactie op het
schoolplein. Veel leerlingen
kwamen op de fiets naar school
om hun fietsverlichting, reflectoren
op de achterkant, trappers en
wielen of banden te laten
controleren door politie Soest en
hulpouders. Er zijn veel OK-
stickers uitgedeeld! Een enkeling
waarbij de lamp stuk was, zij
kregen nieuwe fietsverlichting van
de politie. De leerlingen genoten
zichtbaar van hun aanwezigheid.
Spannend en leuk!


