VONDERNIEUWS
Agenda
6 juni
7 - 17 juni
8 juni
23 en 24 juni

juni 2022
Jarigen deze maand:

Tweede Pinksterdag (kinderen zijn vrij)
Cito-toetsen
Nationale Buitenspeeldag
Studiedagen (kinderen zijn vrij)

5 juni: Bink (groep 8)
6 juni: Nina (groep 1)
13 juni: juf Chantal
14 juni: Guus (groep 1)
20 juni: Ise (groep 6)
21 juni: Pieter (groep 5)

Wist u dat
… we alweer aan de laatste twee maanden van het schooljaar beginnen
… Marleen staat te trappelen om na de zomervakantie weer te starten
… zij dan drie dagen voor de groep komt te staan
… we jullie binnenkort laten weten welke leerkrachten volgend jaar in welke groepen staan
… onze schooltuin er een appelboom bij heeft gekregen
… deze appelboom symbool staat voor een levende herinnering aan Richard, de papa van Ivy-Ann
… we er samen goed voor zullen zorgen

Bag2School
Tijdens de kledinginzameling in mei is maar liefst 829 kilo opgehaald, ter waarde van 248,70 euro. Dit geld wordt
door de 2OV ingezet voor extra activiteiten voor de kinderen. Dank hiervoor!
Leesouder gezocht
We zoeken een leesmama/leespapa/leesoma/leesbuurman/… die deze laatste weken van het schooljaar op
dinsdagochtend tussen 8.30 en 9.00 met een groepje kinderen wil lezen. Het gaat om het wekelijks aanbieden
van de nieuwe leestekst (voorlezen, moeilijke woorden uitleggen, samen praten over de tekst). Voor meer
informatie kun je contact opnemen met juf Kim.
IEP Eindtoets
De kinderen van groep 8 hebben de uitslag van de IEP Eindtoets gekregen. Testresultaten om trots op te zijn!
Het meest trots zijn we natuurlijk op de groei die ze hebben laten zien én het doorzettingsvermogen om telkens
iets nieuws bij te leren.
In april hebben de leerlingen van groep 8 de eindtoets gemaakt. De eindtoets is verplicht voor alle groep 8
leerlingen in het reguliere basisonderwijs. Binnen stichting Lijn 83 hebben alle basisscholen de IEP eindtoets
afgenomen. IEP staat voor ICE Eindevaluatie Primair onderwijs. De gemiddelde landelijke score op deze toets
is 80. Onze groep 8 heeft overeenkomstig het landelijke gemiddelde gescoord. Hierdoor beoordeelt de inspectie
de score op de eindtoets als voldoende. Dit is een goed resultaat, waar we als school erg blij mee zijn!
Cito-toetsen
In juni maken de kinderen van groep 3 t/m 7 de halfjaarlijkse Cito-toetsen. Tijdens de studiedagen op 23 en 24
juni gebruiken we de resultaten van deze toetsen om ons onderwijs te evalueren en te verbeteren. Een overzicht
van de toetsresultaten per kind gaat met het rapport mee naar huis. De leerkracht gaat hierover met u in gesprek
tijdens het portfoliogesprek aan het eind van het jaar.
Portfoliogesprekken
Gedurende het schooljaar zijn er drie rondes portfoliogesprekken: oudergesprekken waarin het kind centraal
staat en aan de hand van zijn/haar portfolio vertelt over zijn/haar ontwikkeling. De gesprekken vinden plaats in
bijzijn van ouders, de leerkracht én het kind (vanaf groep 2). We hechten als school veel waarde aan deze
gesprekken. Ze horen bij onze schoolontwikkeling richting kindgericht onderwijs. Gesprekken met kinderen en
ouders helpen ons om het onderwijs nog beter op de kinderen af te stemmen!
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In de week van 4 juli vindt de derde ronde gesprekken plaats. Deze zijn bedoeld voor groep 1 t/m 7. Om een
goede overdracht te waarborgen, streven we ernaar de nieuwe groepsleerkracht bij het gesprek aan te laten
sluiten. Meer informatie over de concrete invulling en uitnodiging tot inschrijving volgt binnenkort.
Voorafgaand aan de portfoliogesprekken houden we kindgesprekken (vanaf groep 2). De leerkracht bespreekt
met elk kind hoe het gaat op school: Wat is fijn? Wat kan beter? Hoe leer jij het beste? Wat heb jij van je
omgeving nodig om te groeien? Gemaakte afspraken worden vastgelegd in het portfolio. Ook het rapport vormt
een onderdeel van het portfolio. Vrijdag 1 juli krijgen alle kinderen hun portfolioklapper mee naar huis. We zien
de klappers graag in de eerste schoolweek terug op school. Groep 8 mag de klapper houden.
Renovatie schoolplein
Het proces om te komen tot een GroenBlauw Schoolplein gaat beginnen. De eerste bijeenkomst vindt plaats
op donderdag 2 juni, van 14.45 tot 16.45u. Tijdens deze bijeenkomst wordt er informatie gegeven over het
project én een eerste ontwerp gemaakt. Mocht u hierbij aan willen sluiten, hoor ik het graag. U kunt dit laten
weten door via het ouderportaal een bericht naar Marcella te sturen. U bent van harte welkom!
Jeugdfonds Sport en Cultuur
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch
mee kunnen doen met voetbal, muziekles, turnen, streetdance, judo, theaterles of een andere sportieve of
creatieve activiteit. Voor die kinderen en jongeren betalen we de contributie / het lesgeld en in sommige gevallen
de benodigdheden zoals voetbalkleding of dansschoenen. Je komt in aanmerking voor een bijdrage als je een
inkomen op minimum niveau hebt. Je hebt bijvoorbeeld een uitkering, bent zzp’er met niet genoeg inkomsten of
je hebt hoge lasten. De aanvraag voor een bijdrage wordt gedaan door een intermediair. Juf Kim is deze
verbindende schakel voor onze school, neem (bijvoorbeeld via Ouderportaal) contact op met haar om een
aanvraag voor een bijdrage te doen. Aanvragen worden door Kim uiteraard zeer vertrouwelijk behandeld (en
ook niet besproken met de overige leerkrachten).
Ingezonden bericht
Op zaterdag 25 juni doet Femke uit groep 6 mee aan de dansvoorstelling ‘New York City’ in Gennep. In de
prachtige flyer hieronder kunnen jullie meer info vinden!
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