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Cito-Eindtoets…
Op D.V. 17, 18 en 19 april staat de Eindtoets
voor groep 8 gepland. Dit jaar gaan we die
voor het eerst digitaal maken. Het voordeel
hiervan is dat het een gedifferentieerde toets
is. Dat wil zeggen dat je moeilijkere vragen
krijgt als je weinig fouten maakt, en makkelijker vragen krijgt als je veel fouten maakt.
M.a.w. de toets wordt aangepast aan jouw
niveau. Om deze digitale toets te kunnen uitvoeren, hebben we wat aanpassingen aan onze computers laten doen. Morgen gaan de
kinderen van groep 8 een proeftoets maken
om te checken of alles werkt.
EHBO examen…
Morgenmiddag is het zover. De kinderen uit
groep 8 leggen een officieel EHBO-jeugdexamen af. Er komen Lotussen om ‘net echte’
wonden te laten verzorgen en er is een officiële examinator. Daar valt niet mee te spotten!
Als de leerlingen slagen, krijgen ze een écht
EHBO-jeugd diploma. Ik ben benieuwd wat
het wordt morgen. ‘s Morgens krijgen ze ook
nog een theoretisch examen met meerkeuzevragen. Succes, groep 8!
Inschrijfavond…
Vorige week woensdagavond was er de mogelijkheid om kinderen in te schrijven. Daar is
ook gebruik van gemaakt. Mocht het aan uw
aandacht ontsnapt zijn, of het kwam niet uit,
zou u dan alsnog z.s.m. even een inschrijfformulier bij mij willen ophalen en invullen. Met
het oog op het volgende cursusjaar is het van
belang dat alle kinderen die tussen nu en 1
oktober 2019 vier jaar worden, ingeschreven
staan. Dus wanneer u nog een peuter thuis
heeft…
POP…
Alle meesters en juffen hebben een Persoonlijk Ontwikkelingsplan. Vorig jaar is dit opgesteld op basis van een 360 graden feedback.
Deze maand staan de voortgangsgesprekken
gepland. Alle collega’s hebben evaluatie
m.b.t. hun POP geschreven. Volgend jaar vinden hierop beoordelingsgesprekken plaats.
We zijn dus in ontwikkeling en dat moet ook.
Stilstand is achteruitgang. Wij zijn tenslotte
een lerende organisatie. Voor kinderen en
voor volwassenen.
Meeleven…
Juf Joanette van de Voorschool knapt aardig
op. Ze gaat proberen ook weer ‘s middags te
werken. Juf Eline van groep 1-2c gaat ook de
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goede kant op. Zij is weer zelfstandig voor de
groep voor een paar uurtjes. Dit zal ze steeds
iets uitbreiden totdat het weer helemaal goed
gaat. Juf Janny is ook gedeeltelijk afwezig. Ze
werkt een paar uurtjes minder in de hoop dat ze
het dan beter kan volhouden. Janny werk nu vier
uur per dag en dat lukt! We wensen hen een
voorspoedig herstel toe.
Burgerschapskunde…
Omdat wij als school de visie hebben kinderen
voor te bereiden op een plaats in de maatschappij besteden wij aandacht aan ons parlementaire
stelsel, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten
en de Gemeenteraad. Wij maken hierbij gebruik
van de methode “Aan jou de keus…!”.
Eens in de drie jaar organiseren wij een verkiezingsmarkt, een lijsttrekkersdebat en een stemming voor het leerling-parlement. Dit staat voor
volgende week gepland met als thema: ‘De groene gezonde school.’ De winnende partij vormt
vervolgens het leerling-parlement en doet voorstellen richting de personeelsvergadering om te
komen tot verbetering van de school.
De leerdoelen hierbij zijn: Leerlingen:
1. Werken goed samen.
2. Leren keuzes maken en ondervinden consequenties daarvan.
3. Leren over de opzet van een verkiezingscampagne en krijgen inzicht in de staatsinrichting in
ons land.
4. Zijn actief betrokken bij de school.
5. Worden toegerust voor een plaats in de
maatschappij.
6. Hebben interesse in de politiek.
Het leert leerlingen wat actief burgerschap: “Het
nemen van verantwoordelijkheid voor zaken die
het kleine of grote algemene belang raken en het
bewustzijn dat je daarbij niet uitsluitend voor jezelf spreekt, maar dat je namens anderen
spreekt en handelt.” Ik ben benieuwd waar de
kinderen mee komen. Windmolens in de schooltuin?
Vakantie...
Volgende week vrijdag 23 februari begint de
voorjaarsvakantie. Ik denk dat we allemaal een
beetje naar het voorjaar uitkijken. Elke dag
wordt het al iets langer licht, maar vanmorgen
was de wereld toch weer aardig wit. En maart
roert zijn staart… en april doet wat zij wil… en
pas in mei leggen alle vogels een ei, behalve de
koekoek en de spriet, die leggen in de meimaand
niet.
Allemaal een fijne vakantie,
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