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Agenda
28-02 t/m 04-03: Voorjaarsvakantie
07-03 t/m 11-03: Inloopweek
08-03:
Ouderavond groep 1 t/m groep 7
10-03:
Ouderavond groep 1 t/m groep 7
16-03:
Inloopspreekuur Sociaal Team
17-03:
OV vergadering
25-03:
Open podium groep 6
30-03:
Dirk de Postduif

Jarigen op onze school
Groep 1/2a:
Groep 1/2b:
Groep 3:
Groep 4:
Groep 5:
Groep 6:
Groep 7:
Groep 8:

Elianne
Jet, Lize
Summer, Nieke, Noah
Nina, Robyn
Ruben
Jelle
-

Medewerkers: Marlies, Frans

Schoolontwikkelingen
Meer- en hoogbegaafdheid
Wanneer kinderen op school moeite hebben met een bepaald vakgebied, krijgen ze extra instructie, andere
opdrachten of mogen ze gebruik maken van bepaalde hulpmiddelen. Sommige kinderen hebben juist extra
uitdaging nodig. Voor hen is de reguliere stof te gemakkelijk waardoor de lesstof hen weinig uitdaging
biedt, en ze niet voldoende leren om te leren.
In deze nieuwsbrief staan een paar voorbeelden van extra uitdaging die we aanbieden op onze school.
Coöperatief leren
Op onze school werken we al een aantal jaar volgens principes van het coöperatief leren. Bij coöperatief
leren maak je gebruik van verschillende werkvormen waarbij het de bedoeling is dat de kinderen, in 2tallen of kleine groepjes, opdrachten maken of samen lessen verwerken. Op deze manier zijn meer
kinderen tegelijk aan het woord, mogen ze meer bewegen en zijn ze actief betrokken bij de les. Wanneer je
hier klikt kun je meer lezen over coöperatief leren op onze school.

Leerlingvolgsteem
Iedere leerling maakt twee keer per een landelijke genormeerde toets. Nu gebruiken we hiervoor de CITO
toetsen. We zijn ons aan het oriënteren op de nieuwe versie van CITO. Deze toets heet “leerling in beeld”
maar ook de toetsen van IEP worden bekeken. Sommige leerlingen hebben de afgelopen week een IEP
toets uitgeprobeerd. We zijn er benieuwd naar de bevindingen van leerkrachten en leerlingen.
Schoolontwikkelingen
Februari was een bewogen maand. Op school bereikten we een piek in het aantal besmettingen, zowel bij
de leerkrachten als bij de leerlingen. Veel collega’s hebben extra gewerkt zodat de groepen opgevangen
werden en het onderwijs door kon gaan. Ook de flexibiliteit van ouders werd op de proef gesteld. Mooi om
te zien hoe we dit gezamenlijk opgepakt hebben. We hopen na de vakantie weer terug te kunnen (en
blijven) bij het “oude normaal”, waarin we elkaar weer kunnen ontmoeten!
Tijdens de studiedag van 14 februari kwamen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:
- Leren op jouw manier: we hebben verschillende schoolportretten bekeken. Wat spreekt ons bij de
verschillende scholen aan? Wat niet. Wat willen we hieruit meenemen voor onze school? We
hebben de verschillende items gekoppeld aan onze visie op onderwijs.
- Voorbereiding schoolthema: na de vakantie starten wij met het schoolthema. In de hele school
staat die weken hetzelfde thema centraal. Na de vakantie informeren wij u hierover.
- Professionele Werkplaats groep 1-2-3: wij hebben de verdieping opgezocht in het stellen van
vragen aan kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Op welke wijze kunnen wij er als leerkracht
voor zorgen dat zij op een hoger niveau gaan denken en hierdoor groeien in ontwikkelingen
Op 15 april is de volgende studiedag, deze thema’s worden ook die dag weer verder verdiept.

Mededelingen
Inloopweek
Van maandag 7 maart t/m vrijdag 11 maart mag iedere ouder/verzorger één keer mee naar binnen om in
de groep te kijken. De dag bepaal je zelf. Het is mogelijk van 8.20-8.30 uur. Bij meerdere kinderen op school
kan je dus iedere dag een andere klas bekijken.
Rapport
Op donderdag 24 februari heeft u de rapportmappen thuis ontvangen (groep 1 t/m groep 7)
Ouderavonden
De ouderavonden kunnen fysiek op school gehouden worden. Ouders die de voorkeur geven aan een
online overleg kunnen dit bij de leerkracht aangeven. De oudergesprekken kunnen sinds dinsdagavond 22
februari ingepland worden. Vanaf groep 6 zijn de leerlingen bij het gesprek aanwezig. Groep 7 ontvangt het
pre-advies voor het Voortgezet Onderwijs. Voor groep 8 zijn geen oudergesprekken omdat deze net zijn
gevoerd.

Nieuws vanuit de MR
Vacature oudergeleding MR
De MR van Dirk Hezius bestaat uit 3 ouderleden en 3 personeelsleden. De directeur sluit bij iedere
vergadering deels aan. De zittingstermijn is 3 jaar. Elk jaar komt er 1 plek in de oudergeleding vrij.
Als MR-lid denk je mee over het beleid van school als sparringpartner van het MT. Wettelijk is vastgelegd
over welke zaken er advies- of instemmingsrecht is.
Voor de MR zoeken we bij voorkeur iemand met kinderen in de onderbouw. Dit omdat de leden die
volgend jaar nog zitting hebben in de MR vooral kinderen hebben in de midden- en bovenbouw. Mocht je
geen kinderen in de onderbouw hebben, maar wel een rol voor jezelf weggelegd zien in de MR, ook dan is
je reactie van harte welkom.
Wil je meer informatie over de MR en je mogelijke rol?
Neem dan even contact op met Monique (voorzitter & lid oudergeleding): 06 21 91 1651
Aanmelden voor de MR kan ook door een mail te sturen naar: mrdirkhezius@eenbes.nl
Bij meerdere aanmeldingen wordt er een verkiezing gehouden waarbij de ouders van de kinderen op school hun
stem uit kunnen brengen.

Overig
Carnaval
De afgelopen week hebben wij genoten van een fantastische carnaval in het Kolderhol!
Op vrijdag kregen we ook nog bezoek van Scottie van de Heibessums. Met elke groep een fantastische foto
gemaakt. Ook onze Prins en Prinses mochten met hem op de foto.
In alle klassen is heerlijk gehost, gefeest en gevierd.

