Nieuwsbrief juli 2014
02 juli Juffendag
03 juli OV 20.00 uur
07 juli Rapportgesprekken
09 juli Plusochtend
11 juli Rapporten mee
15 juli Musical groep 7/8
17 juli Ouderbedankmiddag
18 juli Doorlopend rooster tot 14.00 uur
21 juli Start zomervakantie
30 augustus Einde zomervakantie
02 september Start nieuwe schooljaar
Lovs cito toetsen juni
In juni worden de halfjaarlijkse toetsen van Cito in alle groepen
afgenomen. Voor groep 1-2 op het gebied van taal en rekenen en
voor groep 3 t/m 8 voor lezen, rekenen en spelling. Bij de laatste
voortgangsbesprekingen krijgt u informatie over de resultaten van
uw kind(eren) en zullen grafieken van de ontwikkelingsvoortgang
naast het rapport klaarliggen.
Cito stelt regelmatig haar normering van toetsen bij. Ook dit
schooljaar is dat gebeurd en gelden er bij de afname van de E
toetsen zwaardere normen. Met betrekking tot de
vaardigheidsscore verandert er niets. Het kan echter goed zijn dat
in plaats van een I of II score uw kind nu een II of een III score
heeft. Het grafiekje geeft echter de meest waardevolle informatie.
Als de lijnen schuin oplopen ontwikkelt het kind zich. Loopt een
lijn horizontaal of naar beneden, dan stagneert de ontwikkeling.

Groepsverdeling
Op basis van ons leerlingaantal en de daarbij toegekende
financiële middelen, zullen we volgend jaar met drie groepen
gaan werken. We hebben besloten om de groepen 1-2-3 (17
kinderen) te combineren, evenals de groepen 4-5-6 (23 kinderen)
en de groepen 7-8 (23 kinderen). Bij het samenstellen van de
combinatiegroepen hebben we het verwachte aantal leerlingen
waarmee we in het nieuwe schooljaar gaan beginnen als
criterium gebruikt.
In groep 1-2-3 geven juf Christine (3 dagen) en juf Astrid (1,5
dagen) les, in groep 4-5-6 zullen juf Anita (4 dagen) en juf Carla (1
dag) dat doen, en in groep 7-8 worden de lessen gegeven door
juf Annemieke. Verder komt een onderwijsassistent (juf Petra) 4
ochtenden in de week ons team versterken. Daar zijn we erg blij
mee.
U mist in dit rijtje Juf Winneke. Zij gaat met zwangerschapsverlof
en zal na haar verlof gaan invallen op andere scholen. De
verwachting is dat ze ook af en toe bij ons op school zal werken.
Juf Jacqueline is één dag per week op school voor haar werk als
intern begeleider.
Zowel obs de Hoorn in Oudenhoorn, obs Tweespan in Heenvliet
als onze school werken komend schooljaar met drie groepen. Alle
drie kampen met teruglopende leerlingaantallen. De afgelopen
jaren hebben we al wat ervaring opgedaan met het werken in
grotere combinatie groepen. Mede hierdoor, en door de extra inzet
van juf Petra, met name in de combinaties 1-2-3 en 4-5-6,
vertrouwen we er op dat we de kwaliteit van onderwijs kunnen
blijven bieden die u van ons gewend bent.

Planning schooljaar 2014-2015
Voor uw planning vermelden we nu al de studiedagen en vrije
middagen voor het nieuwe schooljaar. Na de vakantie treft u ze
natuurlijk ook in aan in de schoolgids/kalender.
Dit schooljaar hebben de groepen 1 tot en met 8 de volgende
roostervrije dagen of –middagen:
Vrijdag 5 september 2014
Vrijdagmiddag 19 september 2014
Woensdag 8 oktober 2014
Vrijdagmiddag 17 oktober 2014
Vrijdag 7 november 2014
Vrijdagmiddag 19 december 2014
Woensdag 4 februari 2015
Vrijdag 20 februari 2015
Vrijdagmiddag 6 maart 2015
Woensdag 15 april 2015
Vrijdagmiddag 24 april 2015
Vrijdagmiddag 1 mei 2015
Vrijdagmiddag 22 mei 2015
Dinsdag 26 mei 2015
Vrijdagmiddag 26 juni 2015
Vrijdagmiddag 10 juli 2015
Aaneengesloten lesdagen 08.30-14.00 uur:
Vrijdag 5 december 2014
Donderdag 18 december 2014

We starten in september met nieuwe laptops. Die hebben we
nodig om onze digiborden probleemloos te laten werken. De
oude apparaten zijn inmiddels afgeschreven. Ook hebben we
toestemming gekregen 13 nieuwe iPads aan te schaffen. De
iPads bieden ons de mogelijkheid het onderwijs meer op maat te
geven en voor leerlingen nog boeiender te maken. Wij zien het
nieuwe schooljaar vol optimisme tegemoet. We hebben er nu al
zin in!
Eindmusical groep 7/8
De musical die we dit jaar op gaan voeren heet ‘de TV-kantine’ en
is afgeleid van de tv-serie. De kinderen zijn nog hard aan het werk
om zich helemaal in te leven in hun rol. De musical zal
plaatsvinden op dinsdag 15 juli in het dorpshuis. ’s Middags is er
een voorstelling voor groep 1 t/m 6 en de ouderen van
Abbenbroek en ’s avonds voor de ouders. Bent u ook benieuwd
dan bent u van harte welkom, maar vol=vol en de aanhang van
groep 7/8 gaat natuurlijk voor. De musical start om 19.15 uur en
de zaal is open vanaf 19.00 uur.

obs De Vliegerdt, Achterweg z.z. 2, 3216AB, Abbenbroek | Tel: 0181 662 559 | Mail: info@devliegerdt.nl

converted by Web2PDFConvert.com

Groep 8
Op woensdag 16 juli (dag na de musical) verwachten we de
leerlingen van groep 8 om 10 uur op school. Donderdag 17 en
vrijdag 18 juli zijn ze vrij en is hun vakantie begonnen. We wensen
ze nu alvast heel veel succes toe.
Rapportgesprekken
Op maandag 7 juli vinden de rapportbesprekingen plaats. Het
rapport wordt op vrijdag 11 juli meegegeven met de kinderen. Als
de leerkracht graag een gesprek met u wil voeren, krijgt uw kind
deze week een briefje mee met een uitnodiging en een tijdstip
voor het gesprek. Als u zelf graag een gesprek met de leerkracht
wil, geeft u dit dan uiterlijk donderdag aan bij de leerkracht van uw
kind, zodat dit ingepland kan worden.
Alle ouders van groep 7 krijgen een uitnodiging om de uitslag van
de cito Entree toets te bespreken.
De rapportcijfers zijn een weergave van de methode gebonden
toetsen, evenals de halfjaarlijkse cito toetsen die deze maand zijn
afgenomen. Eventuele opmerkingen over werkhouding en of een
speciale aanpak worden vermeld onderaan de cijferlijst.
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