Nieuwsbrief
12 maart
CITOTOETSEN
De komende twee weken zullen wij enkele citotoetsen afnemen. Wij nemen dit keer alleen de meest
belangrijke Cito-toetsen af omdat we de toets tijd willen beperken en ons juist bezig willen houden met
het geven van instructies. De toetsen die we afnemen zijn
rekenen, spelling en voor groep 3-4 AVI technisch lezen.

Agenda

U bent gewend om per vak een niveau-aanduiding (I t/m V)
te zien. Of deze niveau- aanduiding ook klopt vinden we
lastig om te beoordelen, omdat de kinderen geen normaal
jaar hebben gehad. We hechten daar als school nu dus
minder waarde aan. Aan de hand van alle gegevens van de
kinderen, willen we vooral bepalen op welke manier we ons
onderwijs beter kunnen afstemmen. De leerkracht zal de
resultaten van de toetsen vooral gebruiken om te kijken
naar de ontwikkeling van uw kind sinds de laatste afname.

19 maart: de Octopus
schoonmaakdag
31 maart: Theoretisch
verkeersexamen groep 7&8
6 april: studiedag, kinderen
vrij!

De resultaten van de citotoetsen kunt u t.z.t. inzien in
MijnRapportfolio
In juni zal de eindtoets afgenomen worden zoals u dat van ons gewend bent.
LUIZENCONTROLE

Door alle corona-maatregelen worden er geen luizencontroles uitgevoerd op school
door de kamouders. Daarom het verzoek aan alle ouders om jullie kind(eren) thuis
regelmatig te controleren op luizen.
Als je controleert op hoofdluis, kijk dan goed tussen de haren. Vooral in de haren achter de oren en in
de nek. De hoofdluizen zijn zo groot als een sesamzaadje en bewegen. Zie je doorzichtige of grijswitte
puntjes die aan de haren kleven? Dat zijn de eitjes van de hoofdluis (neten). Als je hoofdluis hebt
ontdekt, controleer dan ook alle gezinsleden en begin meteen met de behandeling van de haren om de
hoofdluis aan te pakken. En meldt het bij de leerkracht.
Voor meer informatie over hoofdluis https://www.rivm.nl/hoofdluis/controleren-en-behandelen

Terugkoppeling ouderenquête MijnRapportfolio
De afgelopen week heeft u gereageerd op onze enquête mb.t. MijnRapportfolio. Hartelijk dank daarvoor!
We zijn erg blij me de feedback die u ons geven heeft. Naast de gesloten vragen waren er ook een
aantal open vragen waarbij uw mening gevraagd werd. U gaf uw mening, maar ook tips/feedback over de
inzet van MijnRapportfolio.
De belangrijkste terugkoppelingen zijn:
-

Uw algemene indruk over MijnRapportfolio is positief. U geeft aan dat het omvangrijk en

-

gedetailleerd is en het goed is dat de bredere ontwikkeling zichtbaar wordt.
Het opstellen van leerdoelen en het voeren van leerlinggesprekken wordt als positief ervaren.
MijnRapportfolio is duidelijk en overzichtelijk.

Tips/verbeterpunten/feedback:

-

U geeft soms aan dat het in het begin even zoeken is waar je alles kunt vinden.
Is de inzet MijnRapportfolio passend bij kleuters?
Het digitale rapport is minder tastbaar in vergelijking met een papieren rapport.
MijnRapportfolio heeft wel een printfunctie waarmee u het rapport kunt uitprinten.
Het is even wennen aan de nieuwe opzet/indeling rapport.
Je krijgt geen melding wanneer er iets nieuws geüpload wordt in het (rap)portfolio van de

-

leerling.
Kinderen vertellen thuis nog (te) weinig wanneer er iets in het (rap)portfolio gezet is.

-

Met uw tips en feedback onderzoeken wij hoe we het gebruiksgemak kunnen vergroten en kunnen we de
inzet van MijnRapportfolio nog beter in ons onderwijs inpassen. We houden u natuurlijk op de hoogte.

1. Het installeren/openen van de app ging mij gemakkelijk af.

2. De structuur van MijnRapportfolio is duidelijk en overzichtelijk.

3. Het is waardevol om inzage te krijgen in de leerkracht- en leerlingvragenlijsten.

4. Mijn kind vertelt thuis wat hij/zij op MijnRapportfolio heeft gezet.

5. Het is van meerwaarde dat kinderen zelf leerdoelen opstellen en regie nemen in hun eigen
leerproces.

6. MijnRapportfolio is een goed middel om het gesprek te voeren over de ontwikkeling waaraan mijn
kind op school werkt.

7. Het is van toegevoegde waarde dat ouders ook een aandeel (kunnen) hebben in MijnRapportfolio.

8. Door MijnRapportfolio krijg ik een compleet beeld van de ontwikkeling van mijn kind.

9. Het nieuwe rapport is duidelijk en overzichtelijk.

10. De bijgevoegde Snappet-, VLL- of kijkrapportage is van toegevoegde waarde.

MaasenWaalse schoonmaakdag
Op 19 maart staat de Maas en Waalse Schoonmaakdag op de planning. Helaas hebben we moeten
besluiten dat deze dag in zijn originele vorm niet door kan gaan. De huidige coronamaatregelen maken
het niet mogelijk om deze dag op een veilige manier te organiseren. Als school
vinden we dit onderwerp natuurlijk wel erg belangrijk! We zullen hier dan ook
zeker aandacht aan besteden. Dit jaar focussen we ons op de directe
omgeving van de school. Alle groepen dragen hun steentje bij aan het
opruimen van het schoolplein en de omgeving direct rond de school. Dit
kunnen we inpassen in de huidige coronamaatregelen zodat “bubbels” niet
doorbroken worden.

Nieuws van de BSO
Hallo allemaal,
Hier weer even een berichtje vanuit de BSO. Helaas
mogen we nog niet volledig open en zijn we alleen open
voor noodopvang, dus we hebben maar een select
groepje kinderen. Maar we vervelen ons gelukkig niet!
We verzinnen elke keer wel leuke dingen om te doen,
de ene keer zijn we aan het knutselen of we doen een
proefje. Een andere keer doen we een leuk spel. Laatst hebben we een lekkere leeuwensnack gemaakt,
leuk om te zien, maar vooral lekker om op te eten…

Net na de vakantie hebben we ons lokaal helemaal vernieuwd. We hebben een nieuwe vloer gekregen, de
muren zijn geverfd en we hebben nieuwe meubels, het is super mooi geworden! Het is nu gemakkelijker
om van het peuterlokaal meer een bso-lokaal te maken. Zo rollen we bijvoorbeeld de peuterbanken aan de
kant, om er hoge krukken voor in de plaats te zetten, want dat zit natuurlijk veel fijner als je groot bent
;)
We hebben een hele grote spellenkast in het lokaal en we
hebben een grote kast vol met materialen om te knutselen.
We hebben een leuke huishoek, waar de kinderen ook echt
uitgenodigd worden tot rollenspel. Er hangt een mooi
schildersbord, waar je met 2 kinderen tegelijk kan
schilderen. Dit hebben we uiteraard al meerdere keren
gedaan en er worden de mooiste schilderijen gemaakt! Hier
nog even een kleine impressie van het nieuwe lokaal:

Wil je meer informatie over de BSO? Neem gerust contact op! E-mail: bsooctopus@kion.nl , telefoon:
06-17221719. Op maandagmiddag, dinsdagmiddag en donderdagmiddag zijn we bereikbaar van
14.00u-18.00u.
Groetjes Marlies
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