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Het nieuwe jaar is begonnen. Iedereen is weer hard aan het werk. De schade aan de school en
aan het klimtoestel wordt binnenkort hersteld. We hopen dat het klimrek en de ondervloer
gerepareerd kunnen worden. Er zal naar verwachting wel wat tijd overheen gaan helaas. De
ramen zijn inmiddels hersteld. Binnenkort gaat er binnen de school een kleine verhuizing
plaatsvinden. De administratie verhuist van het directiekantoor naar een eigen plek. Daar kunt u dan op maandag
en dinsdag Martine vinden voor alles rondom administratieve zaken.
Vanaf deze week werkt Rowie Boers, leerkracht van groep Madelief, een dag minder. Op dinsdag is zij vrij en heeft
groep Madelief Marion Geldhof als leerkracht, Marion werkt ook in groep Zonnebloem en is dus welbekend. De
ouders van de groep 1/2 en de MR zijn al van deze verandering op de hoogte gebracht.
In de week van 21 januari en de week van 28 januari worden de toetsen van het CITO
leerlingvolgsysteem afgenomen bij de leerlingen van groep 3 t/m 8. Voor groep 8 zijn het de laatste
toetsen uit deze reeks. Met deze toetsen brengen we in kaart of de leerlingen voldoende voortgang
behalen. We gebruiken de uitkomsten ook om kritisch naar ons onderwijs te kijken. Op school, groepsen individueel niveau. Daarnaast gaan vanaf groep 6 de toetsen van begrijpend lezen en rekenen/wiskunde een
(kleine) rol spelen bij de advisering naar het voortgezet onderwijs.
Elke leerkracht maakt een schema dat past bij de groep. Wij vragen aan ouders of zij voornamelijk in de
ochtenduren bij voorkeur geen afspraken buiten school willen maken voor hun kind. De uitkomst van de CITOtoetsen wordt met ouders gedeeld via het ouderportaal en via het rapport, dat uw kind ontvangt op 8 februari.
Wanneer de leerkracht opvallende zaken tegenkomt dan wordt u uitgenodigd voor een gesprek. In de CITO weken
kan het voorkomen dat de “normale lessen” van de vakken die worden getoetst een week worden doorgeschoven.
Er zijn geen lessen Spaans, wiskunde, programmeren en Project+. De lesprogramma’s van de andere vakken
worden uitgevoerd zoals gepland in normale weken. Dit geldt ook voor toetsing en huiswerk in de hoogste
groepen.
We hebben besloten om vanaf dit schooljaar in groep 1 en 2 geen toetsen meer af te nemen van het CITO LVS.
We hebben deze keuze voornamelijk gemaakt omdat we onze leerlingen dagelijks volgen en de uitkomsten hiervan
registeren in het DORR-registratiesysteem. Dit geeft de leerkrachten meer dan voldoende informatie om de
onderwijsbehoeften van onze kleuters in kaart te hebben.
Het kan zijn dat we voor individuele leerlingen op een bepaald moment deze gegevens toch nodig hebben en er
in overleg met de interne begeleiding voor kiezen om de toets(en) voor deze leerling af te nemen. Wij brengen de
ouders hier altijd van op de hoogte.

Met het team zijn wij bezig ons te oriënteren op een nieuwe methode voor ons taal/spelling
onderwijs voor groep 4 t/m 8. Bij deze keuze laten wij ons leiden door onze visie, eisen en wensen
passend bij de onderwijsbehoeften van onze leerlingen en natuurlijk ons daltonconcept. Het
streven is te kunnen beginnen met deze methode bij de start van het nieuwe schooljaar.
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Naast het aanbod dat wij op school hebben voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben (de
huidige OOM+ aanpak) zien wij dat er meer nodig lijkt te zijn voor een bepaalde groep leerlingen. In
oktober van vorig schooljaar heeft de school, samen met het bestuur van OPO IJmond, ondersteund
door een groep ouders, een projectaanvraag gedaan bij het samenwerkingsverband om te kunnen
onderzoeken wat er nodig is om in het nieuwe schooljaar hier meer invulling aan kunnen geven. Wij
zijn blij en trots u mee te kunnen delen dat deze projectaanvraag is goedgekeurd! Onze wens is om in
het nieuwe schooljaar te kunnen gaan starten met een OOM+ klas. Hier gaat natuurlijk heel wat aan vooraf. De
voorbereidingen hiervan zijn, aangestuurd door Linda en Danielle, in volle gang. Wij houden u op de hoogte,
waarschijnlijk binnenkort in een aparte Nieuwsbrief over dit onderwerp.
Dit betekent natuurlijk niet dat onze andere speerpunten uit ‘t oog worden verloren. Om onze doelen voor OOM
in de klas, Dalton (portfolio) en ICT te bereiken wordt er hard gewerkt door de verschillende ontwikkelteams. We
verwachten hier in de volgende Brederbode weer meer over te kunnen vertellen. Omdat Linda nu betrokken is bij
het onderzoek van de projectaanvraag nemen Nina en Hadewych de taken van haar over in het “OOM in de klasontwikkelteam”.
Om de communicatie zo soepel mogelijk te laten verlopen hebben wij een vraag aan u als ouders.
In alle groepen is nu sprake van 2 leerkrachten. Het is vaak van belang dat beide leerkrachten op
de hoogte zijn van vragen en mededelingen die ouders van een bepaalde groep hebben. Wilt u
daarom wanneer u een vraag of mededeling hebt over uw kind aan de leerkracht een groepsgesprek aanmaken
waarin u beide leerkrachten betrekt? Nog even ter herinnering, dit kunt dit doen op de volgende manier:
Open de app van Parro -> Ga naar gesprekken -> Ga naar de plus (gesprek aanmaken) -> kies
groepsgesprek -> Klik daar beide leerkrachten aan klik op klaar -> Start het gesprek
Wij danken u hartelijk voor de medewerking!

We hebben er al eerder aandacht aan besteed en het blijkt nogmaals nodig.
Er komen te veel kinderen te vaak te laat. We snappen heus dat het lastig kan
zijn om alle uitdagingen van een ochtend het hoofd te bieden. Sokken kwijt,
de beker melk valt om en waar is nou die fietssleutel?!
De lessen beginnen om 8.30 uur. We willen dan heel graag met alle leerlingen
tegelijk beginnen. Wanneer de deur steeds opengaat, het ene na het andere
kind binnenkomt, kunt u zich voorstellen hoe storend dit is voor de groep en
voor de leerkracht naast het feit dat uw kind onderwijstijd mist. Bovendien
heeft de leerkracht een extra administratieve taak om de laatkomers in het
systeem in te voeren. Deze tijd kan zij dan niet besteden aan het inrichten van
onderwijs. Dat is jammer en niet wenselijk. Wij vragen u dus, wees alstublieft
op tijd! Gaat uw kind zelfstandig naar school dan zou het fijn zijn wanneer u eens vraagt aan uw kind hoe hij of zij
ervoor zorgt op tijd te komen. Hulp nodig van school? Laat het ons weten!
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Wij zien vaak honden op het schoolplein bij het halen en brengen. Vast en zeker allemaal lieverds! Echter,
een aantal kinderen is bang voor honden en zij voelen zich niet veilig op het plein. Dit lijkt ons niet de
bedoeling. Wij willen dat elke kind zich veilig voelt op ons plein. Wij vragen u daarom vriendelijk doch
dringend een andere oplossing te vinden voor uw hond bij het halen en brengen. Mocht het niet anders
kunnen vragen wij u buiten het plein te wachten. Alvast bedankt voor de medewerking!
Op maandagavond 11 februari organiseert onze Ouderraad een vergadering met aansluitend een thema-avond.
Binnenkort ontvangt u de uitnodiging met daarin meer informatie. Zet de datum vast in uw agenda want het
belooft een zinvolle avond te worden die interessant wordt voor àlle ouders van de school!
In de jaarkalender staat aangegeven dat wij in deze periode een cultuurproject doen met de groepen. Omdat wij
andere zaken prioriteit hebben gegeven, hebben we besloten dit project te verplaatsen naar een later moment.
De presentatieavond van 31 januari gaat dan ook niet door. Wanneer er meer bekend is, hoort u dat via de
Brederbode.
Andere data van belang
18 januari
week van 21 & 28 jan.
week van 4 en 11 feb.
7 februari
8 februari
11 februari
16 feb t/m 24 feb.
maandag 25 februari

Presentatie Project +
CITO lovs
Adviesgesprekken gr 8
MR-vergadering
Rapport 1
Ouderraadvergadering +
thema-avond voor alle ouders
Voorjaarsvakantie
Studiedag

Groep 6, 7 en 8 vanaf 14.45 uur
Groep 3 t/m 8
Info via Nina en Daphne

Alle kinderen vrij!!

Vakantie 2019 2020 Regio Noord
(let op; hier komen de studiedagen nog bij. Deze worden bekend gemaakt in mei 2019)
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