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Agenda
10 januari Oud papier
12 januari GMR vergadering
21 januari OR vergadering
4 februari Studiedag
6 februari Losse Entjes
14 februari Oud papier
16 februari MR vergadering

9 januari 2015

18 februari Schoonmaakavond op school
23 febr. t/m 1 mrt Voorjaarsvakantie
2 maart GMR vergadering
6 maart Losse entjes
11 maart OR vergadering
14 maart Oud papier
16 maart GMR vergadering

Oud papier ouders:
Jan.: Goren en Greven
Febr.: Groenwold en de Heij
Maart: Hernamt en Hogenberg
Noot: - Let op bij Breider!
- Graag draaien bij de familie Jansen aan de Bovenvennenweg (verlengde van de
Populierenlaan over het viaduct)

Algemeen nieuws:
Inspectierapport
Het concept inspectierapport is gisteren binnen gekomen. We hebben als schoolteam en bestuur de
mogelijkheid om binnen vier weken een reactie op het concept rapport naar de inspectie te sturen.
We zullen het rapport bestuderen en bespreken en eventueel naar de inspectie toe reageren.
Daarnaast zullen we voor ouders een informatieavond gaan beleggen om het rapport en onze
vervolgstappen toe te lichten. Een uitnodiging hiervoor volgt.
Ondersteuning vanuit de PO-raad
Eerste gesprekken met vertegenwoordigers van de PO-raad zijn al gevoerd. Maandag 12 en vrijdag 16
januari zullen twee ‘analisten’ onze school bezoeken. Ze zullen lesbezoeken uitvoeren, documenten
bekijken, gesprekken voeren met de leerkrachten en met een drietal ouders. Aansluitend zal de
school een rapport met aanbevelingen ontvangen. Op de informatieavond zal hierover eveneens
verslag worden gedaan.

Studiedag 4 februari
Op woensdag 18 maart staat een studiedag gepland, echter een overvolle agenda heeft ons doen
besluiten om deze dag naar voren te verplaatsen. De studiedag wordt daarom verplaatst naar
woensdag 4 februari.
Juf Marthy
Juf Marthy is tot en met donderdag 22 januari afwezig. Zij is op familiebezoek in Zuid Afrika. Ze zal
worden vervangen door juf Marcia.
De volgende Losse Entjes verschijnt op vrijdag 6 februari 2015.
Met vriendelijke groet,
Namens het team
Klaas Smit

Groep 1/2
De eerste week van het nieuwe jaar zit er weer op.
We zijn gestart met het thema “Winter “.
We hebben al mooie sneeuwpoppen en winterbomen gemaakt .
Ook hebben we veel woorden over de winter opgeschreven en dagelijks de
buitentemperatuur bijgehouden .
De komende twee weken gaan we met dit thema verder.
Voor groep 2 staan dan ook de cito’s taal en rekenen gepland.
We mochten ook twee nieuwe leerlingen begroeten.
Marit Berg en Charlotte Doddema (zusje van Lisanne) hebben afgelopen week
meegedraaid in de groep.
Marit en Charlotte gezellig dat jullie bij ons in de klas komen !!!!
Groep 3/4/5
We zijn na twee weken vakantie weer met frisse moed begonnen. We kunnen nog niet zoveel nieuws
vertellen, alleen dat we na de drukke dagen weer het normale programma hebben opgepakt. Helaas
is juf Alke ziek thuis en hopen we haar gauw weer te zien.
Elke groep is begonnen met een nieuw blok van rekenen. Groep 3 is begonnen met het maken van
sommen in een schrift. Dit ging al heel goed. Ze hebben al min- en plus sommen gemaakt. Hier
blijven we de komende weken flink mee oefenen. Ook worden in de andere groepen de tafels weer
flink geoefend.
Volgende week beginnen we met de CITO toetsen. Dit is altijd weer spannend voor de kinderen.
Vanaf dinsdag starten we met het onderdeel rekenen en de twee weken daarna komen de
onderdelen spelling, begrijpend lezen en woordenschat aan bod. Ook wordt er met de kinderen
gelezen om te kijken op welk niveau ze nu zitten. Naast de CITO krijgen de kinderen gewoon les, zoals
ze gewend zijn.
Groetjes uit de middenbouw.

Groep 6/7/8
Eerste week
De eerst week zit er alweer op. In de bovenbouw zijn wij bezig
geweest met herhaling van de leerstof van rekenen, taal en
begrijpend lezen.
In alle groepen hebben we aandacht besteed aan de deelsommen.
In groep 7 hebben we de dm3 herhaald en het omrekenen van bijv.
m -> dm -> cm. In groep 8 hebben we stilgestaan bij
kommagetallen, breuken en procenten en plaatsen op de
getallenlijn. Daarnaast hebben de leerlingen leerstof op niveau
aangeboden gekregen.
De komende drie weken
De komende weken nemen wij de Cito-toetsen af in alle groepen.
Volgende week gaan we beginnen met rekenen. De toets bestaat voor groep 6 en 7 uit drie
onderdelen en groep 8 vier onderdelen.
De weken erna komen begrijpend lezen, woordenschat en spelling (en werkwoordspelling voor groep
8)
Daarnaast nemen wij bij alle kinderen de drie minuten toets (DMT) af en de AVI leestoetsen.
De toetsen zijn zoveel mogelijk op de ochtend voor de pauze en voor de leerlingen die extra tijd
mogen hebben zijn er reserve dagen ingepland. (dinsdag i.v.m. gym starten we om 10.00 uur na de
pauze)
Handvaardigheid onderwerp “make art be happy”
De leerlingen maken allemaal hun eigen collage/kunst van plaatjes

