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Ouderbetrokkenheid:
Dinsdag 15 januari is er een bijeenkomst geweest van MR, OV,
team en MT.
Het doel van deze bijeenkomst was tweeledig. Namelijk elkaar
ontmoeten en leren kennen en daarnaast in groepen het thema
ouderbetrokkenheid bespreken. Dit onderwerp is regelmatig ter
sprake geweest in OV en MR en vandaar dat het is opgepakt als
gezamenlijk thema.
De visie en de verwachtingen met betrekking tot Ouderbetrokkenheid, zoals deze zijn vermeld in de
Schoolgids, waren voor alle aanwezigen herkenbaar en duidelijk zichtbaar in het handelen van team
en directie.
Er was een mooie opbrengst aan het eind van de avond in sterke punten en daar waar we met
elkaar nog op in kunnen zetten om de ouderbetrokkenheid te verfijnen, te versterken of te
verbeteren.
De komende tijd gaan wij met de input aan de slag en houden u hiervan op de hoogte.
IKC:
Op 21 januari is er een inloopbijeenkomst georganiseerd door de Gemeente in de Vlinder.
Het voorlopig ontwerp openbare ruimte en het definitief ontwerp IKC met sporthal wordt
gepresenteerd.
De inloop is van 16.00-18.00 uur en van 19.00-21.00 uur. Er is de mogelijkheid voor het stellen van
vragen en inbrengen van suggesties.
Nieuwe aanpak… onderwijsplannen:
Tot vorig schooljaar stelden de leerkrachten groeps- en hulplannen op voor kinderen die extra
ondersteuning nodig hadden op bepaalde vakgebieden.
Met ingang van januari 2019 vervangen we de hulp- en groepsplannen in groep 1 t/m 8 door
onderwijsplannen waarin afspraken over aanpassingen in het onderwijsaanbod (wat doen we, hoe
doen we het en wanneer) op groeps- en leerling niveau staan.
Op de website (onder het kopje “Groepen”, “Handig voor thuis” vindt u een uitgebreide beschrijving
van deze nieuwe aanpak waarmee we nog beter en efficiënter onderwijs kunnen geven aan uw
kind(eren)!
Indien u vragen heeft kunt u uiteraard bij ons terecht.
Hallo allemaal….:
We hebben met spoed mensen nodig die ons groepje "luizencommissie" komen
versterken. Met vier moeders, alle hoofdjes van een hele school controleren, is
echt te weinig.
Het is ons na de kerstvakantie dan ook niet gelukt om alle kinderen te
controleren. Er is op schoudercom een poll opgezet, als u interesse heeft wilt u
het invullen?
We deden nu na elke vakantie op maandag alle kinderen controleren, indien u
ons wel wilt bijstaan maar niet op maandag kunt of wilt, kunt u dat aangeven in
de poll. Er wordt met regelmaat nog luizen gevonden we doen het dus niet voor
niets. We hopen zo verdere verspreiding te voorkomen.
Als u twijfelt of het wel iets voor u is, loop een keer mee. De kinderen gaan gewoon door met waar
ze mee bezig zijn, vooral op de maandagen vertellen ze wat ze in het weekend gedaan hebben, erg
leuk om hun verhaal te horen.
Hoop u snel te zien als versterking in onze commissie.
Groeten, Manon Kroft
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Toestemmingsformulier gebruik beeldmateriaal:
Vele ouders hebben het formulier voor hun kind(eren) al ingevuld en ingeleverd bij de leerkracht.
Het zou fijn zijn als we alle formulieren in januari binnen hebben.
Let op!!
 Voor kinderen waarvan de ouders gescheiden zijn moeten beide ouders het formulier
ondertekenen!
 Voor ieder kind dient een apart formulier ingevuld te worden.
Mocht u het formulier kwijt zijn dan kunt u het downloaden via Schoudercom (documenten) of
afhalen bij de administratie.
Tafels leren belangrijk ???:
Automatiseren van tafels is een wezenlijk onderdeel van ons
rekenonderwijs aan kinderen van groep 4 t/m 8.
Het snel en goed uit kunnen rekenen van tafelsommen zorgt ervoor
dat het uitrekenen van complexe sommen veel sneller gaat. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan deelsommen, breuken en procenten.
Op http://www.snapjekind.nl/artikelen/het-belang-van-tafels-leren
staat veel informatie voor u als ouder waarmee u uw kind kunt helpen
en stimuleren om de tafels te oefenen….alleen op school oefenen is
namelijk niet voldoende!
Geen luizenmoeder maar Leesmoeder:
We zijn dringend opzoek naar ouders die willen helpen voorlezen aan de kleuters en helpen boeken
ruilen voor kinderen uit groep 3. We komen 3 leesouders tekort om het rooster tot het einde van het
schooljaar vol te maken. Ook stopt een aantal leesouders na het einde van dit schooljaar.
Iedere woensdagochtend draaien we met 3 ouders de bieb. Om 8.30 uur komt groep 3 hun boeken
omruilen. Daarna halen we telkens 6 kleuters op per groep die dan een boek mogen uitkiezen en
deze dan voorgelezen wordt. De boeken worden dan meegenomen naar de klas.
Om ongeveer 10.00 uur is het lezen afgelopen.
Wie o wie helpt mee!? Het zou zo zonde zijn als we dit niet meer voor de kinderen kunnen doen
toch?
Bij vragen en/of interesse mail mij.
Sonja Borst

Hiep, hiep hoera:
De komende week feliciteren wij alle jarigen: Vivienne Roest en
Sofie Jordens.

Van harte gefeliciteerd!!!
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AGENDA:
Maandag 21 januari
Woensdag 30 januari
Woensdag 6 februari
Dinsdag 12 februari
Vrijdag 15 februari
Maandag 18 februari
Dinsdag 19 februari
Woensdag 20 februari
Vrijdag 22 februari
Vrijdag 22 februari
Maandag 4 maart

Cito toetsen groep 1 t/m 7 (t/m 1 februari)
Schoolschoonmaak
Vergadering MR
Adviesgesprekken groep 8 (12, 13 en 14 februari)
Portfolio mee naar huis
Portfoliogesprekken groep 7A van 16.00 tot 17.00 uur
Portfoliogesprekken groep 1 t/m 7 van 16.00 tot 20.00 uur
Portfoliogesprekken groep 1 t/m 7 van 15.00 tot 20.00 uur
Carnaval
Start voorjaarsvakantie vanaf 12 uur (t/m 3 maart)
Start project Lentekriebels

Deze kalender staat ook in Schoudercom, daar staan de activiteiten en andere bijzondere data voor
het hele schooljaar vermeld.

Fijne feestdagen
TEAM DE VOSSESCHANS
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Pianolessen in Ter
Aar
Het is al enige tijd mogelijk om bij !Triggr drum- of gitaarlessen te volgen.
Sinds dit jaar is er nu ook een pianodocent: Rob de Best.
Hij geeft les aan jong en oud, beginner of gevorderde. Hij kiest hierbij voor
“Alfred’s” methode. Hierbij leren beginners al snel akkoorden spelen en met
twee handen.
Uitgangspunt bij de lessen is wat de leerling leuk vindt en wat hij of zij al kan.
Het doel is ook om ieder jaar, al dan niet samen met de drum- en/of
gitaarleerlingen, een klein concertje te geven.
Voor meer informatie, kijk op debestmuziek.nl of triggr.nu, of neem contact op
met Rob: 06-5110 2276.
Je volgt privélessen van een half uur per week op woensdag of vrijdag tussen
13.30 en 22:00 uur in het !Triggr gebouw aan de Middelweg 5 in Ter Aar.
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