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Algemeen
In deze periode worden er vanaf groep 3 weer
CITO-toetsen afgenomen. Deze toetsen geven informatie
om de leerlingen te kunnen volgen in hun ontwikkeling. Bij
de volgende rapportage krijgt u daarvan de resultaten.
De leerlingen van groep 8 maken in deze periode een
schoolkeuze. Spannend hoor!
In de bijlagen bij deze nieuwsbrief vindt u deze keer veel
bijdragen van derden.
Lerarentekort
Vaak lukt het ons om eventuele vervanging geruisloos op
te lossen. U merkt daar dan nauwelijks iets van.
Deze week bleek ook voor ons geen vervanger meer
beschikbaar. Hierdoor hebben we moeten besluiten om
een leerkracht te verplaatsen naar een andere groep en
leerlingen te verdelen.
Helaas gaat het zo’n dag dan ten koste van het goede
onderwijs aan diverse groepen.
We streven er natuurlijk naar om dit soort situaties zo veel
mogelijk te voorkomen. Tegelijkertijd zullen we steeds
vaker iets gaan merken van het lerarentekort.
Gelukkig hebben wij ook enkele ouders met een
lesbevoegdheid die ons al een paar keer uit de nood
geholpen hebben. Waarvoor onze hartelijke dank!
jumbo-actie
Met de opbrengst van de Jumbo-actie hebben we twee
dozen K’Nex en nog een doos ander bouwmateriaal aan
kunnen schaffen. Dit kan in alle groepen gebruikt worden.
We zijn er blij mee!

Studiedag
Op maandag 19 februari, meteen na de vakantie, heeft
het team een studiedag. Dit betekent dat de kinderen pas
op dinsdag 20 februari weer naar school komen.
Gevraagd: overblijfvrijwilliger(s)
Op maandagen, dinsdagen en donderdagen blijven er
tegenwoordig meer dan 30 kinderen over.
Hierdoor overschrijden we structureel het afgesproken
aantal van max. 15 leerlingen per vrijwilliger.
Kent u of bent u iemand die wekelijks op maandag en/ of
dinsdag en/ of donderdag beschikbaar is van 11.45 tot
13.00 u? Meld u zich dan bij de directie.
Wat vragen we van u?
- Wekelijkse beschikbaarheid op een of meer
dagen
- Verklaring omtrent gedrag
- Deelname aan overleg 2-3 per jaar
- Deelname aan cursus
Wat krijgt u?
- Dankbaar team en ouders
- Vaste overblijfgroep
- €10 per keer
- Kosten voor VOG en cursus worden vergoed
Screening logopedie en cesartherapie
Op donderdag 8 februari a.s. zullen logopediste Susanne
van Nimwegen en cesartherapeute Wencke van Bergen in
de ochtend een standaard screening uitvoeren bij alle
kinderen van groep 1.
Meer informatie hierover vindt u in de bijlagen.
Regels voor aanvragen verlof
In de bijlagen vindt u een brief van de bestuurder van De
Waarden waarin zij de regels voor het aanvragen van
verlof nog eens toelicht.

Multikorf
Een hele tijd geleden meldden we blij dat we een multikorf
voor op het schoolplein hebben gewonnen. Door de
ondergrond die steeds te nat blijkt, is het plaatsen nog niet
gelukt. Medio maart wordt een nieuwe poging gedaan.
Continurooster
Voor de groepen 1 t/m 4 start op vrijdag 9 februari om 12
u de voorjaarsvakantie.
De groepen 5 t/m 8 hebben die dag een continurooster.
Dit betekent dat zij tussen de middag op school blijven
lunchen. Zij brengen hiervoor zelf eten en drinken mee. Zij
lunchen met de leerkracht in hun eigen lokaal. Hier zijn
geen kosten aan verbonden.
Voor hen start de vakantie om 14 u.

Piep zei de muis
Het CJG gaat een training verzorgen voor kinderen van
4-8 jaar die extra steun nodig hebben. Meer informatie
leest u in de bijlagen.
Agenda
Vr 9 feb
Di 20 feb!
Di 20 feb
Wo 21 feb

gr 1 t/m 4 om start vakantie om 12 u
Gr 5 t/m 8 continurooster tot 14 u
weer naar school
luizencontrole
sportdag kleuters

Met vriendelijke groet,
Lizeth Vellekoop
Directeur

Screening groep 1 door logopediste en cesartherapeute
Op donderdag 8 februari a.s. zullen logopediste Susanne van Nimwegen en cesartherapeute Wencke van Bergen in de
ochtend een standaard screening uitvoeren bij alle kinderen van groep 1.
U ontvangt een ouderformulier wat ingevuld en ondertekend dient te worden.
Ondertekening geeft aan dat u akkoord bent met de screening van uw kind.
Waarom is deze screening van belang?
De motorische ontwikkeling en de ontwikkeling van de spraak- en taal is niet voor ieder kind vanzelfsprekend.
Motorische ontwikkeling (screening cesartherapie):
Sommige kinderen zijn motorisch niet zo gemakkelijk lerend als andere kinderen.
Ook zijn er kinderen die angstig, geremd en/of gespannen zijn tijdens het bewegen.
Een verkeerde houding zoals een te holle rug of voeten die naar binnen draaien waardoor ze struikelen over hun eigen
voeten kan ook voorkomen.
Ontwikkeling spraak- en taal (screening logopedie):
Communiceren doen we altijd en overal.
Thuis, op school en in onze vrije tijd, juist daarom is het belangrijk om goed te kunnen communiceren.
Soms ontstaan er problemen met horen, verstaan, begrijpen of spreken.
Voorbeelden hiervan zijn slechthorendheid, slikproblemen, articulatieproblemen of een taalachterstand.
Daarom vinden er jaarlijks twee screenings plaats; in september voor alle kinderen van groep 2 en in februari voor alle
kinderen van groep 1.
Mogen er ook kinderen uit andere groepen gescreend worden?
Wanneer u zich zorgen maakt op één van deze gebieden (of beide), dan is het zeker mogelijk om uw kind te laten
screenen.
Wat doet u dan?
U richt zich tot de leerkracht. U overlegt uw zorg en krijgt van de leerkracht een ouderformulier, waarop u uw hulpvraag
noteert en toestemming geeft voor de screening door het zetten van een handtekening.
Ook de leerkrachten zelf kunnen een hulpvraag indienen voor deze screening.
Uiteraard zal dit in overleg met u gebeuren. Ook dan dient het ouderformulier ingevuld en ondertekend te worden.

