Peter Rietveld
Peter Rietveld is nog afwezig op school. Het herstel verloopt voorspoedig. We
verwachten hem binnenkort weer op school te kunnen begroeten. Nu al werkt hij op
de achtergrond steeds meer mee.
Door het vertrek van Linda Groenendijk is Lonneke van den Anker lid geworden van
het managementteam, samen met Marjon Auceps. Lonneke is groepsleerkracht van
groep 6 op het Boerenpad. Marjon is de intern begeleider op het Maasplein.
Beide dames zijn, ook door de afwezigheid van Peter Rietveld, het aanspreekpunt
voor u op de locaties, Lonneke op het Boerenpad en Marjon op het Maasplein. Dit
geldt voor zaken waarvoor u niet bij de eigen leerkracht van uw kind terecht kunt. De
leerkracht van de groep is altijd uw eerste aanspreekpunt voor alle zaken die uw kind
betreffen.
Kinderboekenweek
Woensdag 3 oktober hebben meester René op
het Boerenpad en juf Wilma met juf Jaqueline op
het Maasplein de Kinderboekenweek geopend.
Zij hebben een verhaal voorgelezen.
Thema van dit jaar is “vriendschap” en dit staat
centraal in de hele school. In de aankomende
periode wordt in alle groepen veel aandacht aan
het lezen besteed, waarbij de jaarlijkse
voorleeswedstrijd bij de groepen 4 t/m 8 niet mag
ontbreken. In de Flits die vlak voor de
herfstvakantie uitkomt, zal uitgebreid verslag
worden gedaan.
De kleuterleerkrachten gaan dit schooljaar starten met het registratiesysteem
“Kijk”.
“Kijk” laat zien op welke leeftijd een kind globaal een bepaald doel behaald kan
hebben. Bijvoorbeeld wanneer hij of zij tot tien moet kunnen tellen en zo verder. In het
systeem wordt de leeftijd van het kind gesplitst in vier keer een half jaar. De
peuterleidsters werken al geruime tijd met hetzelfde systeem en een doorgaande lijn
is op deze manier geborgd!
De leerkrachten werken elke week aan een doel voor groep één en groep twee voor
taal en rekenen, dat gekoppeld is aan de leeftijd van het kind. Zij kunnen dagelijks
observaties noteren, die later weer van pas komen als ze de halfjaarlijkse
waarnemingen invullen op basis van de behaalde doelen.
Wanneer een kind verder is dan dat hij gemiddeld moet zijn, is dit direct te zien, omdat
het bijvoorbeeld al één of twee doelen verder heeft behaald. Dan kan de leerkracht
beslissen (samen met de ouders) om het kind moeilijkere leerstof aan te bieden,
omdat ze het belangrijk vinden dat een kind aanbod krijgt dat aansluit bij zijn of haar
ontwikkelingsniveau. Wanneer een kind juist lager scoort dan dat bij zijn of haar
leeftijd past, kan de leerkracht extra hulp/ondersteuning bieden, zodat het op een
ander moment wel op het gewenste resultaat zit. In het overzicht dat het systeem
biedt, wordt met een gekleurde lijn zichtbaar waar het kind qua ontwikkeling zit, want
naast rekenen en taal worden ook alle andere ontwikkelingsgebieden in kaart
gebracht, zoals bijvoorbeeld: sociaal/emotioneel, motoriek, welbevinden etc. Het
laatstgenoemde onderdeel is van cruciaal belang, omdat het pedagogisch klimaat in
de klas en de school een grote prioriteit heeft. De leerkrachten proberen ervoor te
zorgen dat het kind zich veilig en vertrouwd voelt, waardoor het met veel plezier naar
school gaat. Pas dan komt het tot een goed ontwikkelingsresultaat. Het overzicht gaat
ook gebruikt worden in de rapportage/rapport naar de ouders.
(van juf Ada )
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Cameratoezicht
In de zomervakantie hebben we last gehad van
vandalisme op het schoolplein aan het Boerenpad.
Niet alleen ons schoolplein was aan de beurt, ook
andere scholen hebben hier last van gehad. Vooral in
de zomervakantie, als de scholen dicht zijn en het
langer licht is zijn de schoolpleinen doelwit.
In samenwerking met WASKO hebben we besloten
camera’s op het schoolplein op te hangen. Er zijn
stickers geplaatst en er zullen bordjes worden
opgehangen waarop dit gemeld wordt.
De camerabeelden worden buiten schooltijd gemaakt
en worden een bepaalde tijd bewaard. Dit kan nodig zijn bij een onderzoek naar een
incident.
Drempelonderzoek
De leerlingen van de groepen 8 maken op 16 oktober a.s. de drempeltoets. Deze
toets wordt gebruikt als extra toets naast de eindtoets voor het advies over het
vervolgonderwijs. We wensen onze 8e groepers veel succes!
Dag van de leraar
Vrijdag 5 oktober was het de dag van de leraar. Alle leerkrachten hebben een mooi
presentje van het bestuur gekregen. Het bestuur waardeert de inzet van de
leerkrachten enorm en heeft dit laten blijken door dit mooie cadeautje wat ook nog
eens ingezet kan worden in de groepen.
Herfstvakantie
De week van 22 oktober is het herfstvakantie. Voor de kinderen zelfs nog een dagje
langer, want op maandag 29 oktober hebben de leerkrachten een studiedag. Deze
studiedag leren we hoe onze begeleiding aan meer- en hoogbegaafden beter kan
aansluiten op de behoeften van het kind.

