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Agenda
Augustus
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

14.30 uur Openingsfeest voor kinderen, ouders en leerkrachten

Brabantse dag
Studiedag; alle kinderen vrij
19.00 uur informatieavond groep 1-2

VERJAARDAGEN SEPTEMBER

DATUM

02-09
02-09
02-09
06-09
06-09
06-09
10-09
11-09
16-09
18-09

NAAM

Anouk Bakker
Fleur Kneepkens
Mare van der Linden
Daantje van der Heijden
Rinke Maassen
Kay Wijnands
Tes Slegers
Maud Kammers
Sam Brouwers
Lente van der Linden

GROEP

5
5
2B
3
6
7
7
2B
5
5

DATUM

NAAM

20-09
22-09
23-09
24-09
26-09
27-09
28-09
30-09
30-09

Izzy Vereijken
Pepijn Bijl
Hugo Louwers
Puck Steijaert
Stan Slegers
Savina Rooijakkers
Twan Jansen
Freekje Duijts
Teun van Engelen

Alle leerlingen van harte gefeliciteerd

GROEP

3
3
4
8
5
3
8
7
8

Schoolontwikkelingen
START SCHOOLJAAR 2018-2019
De zomervakantie zit er weer op! De kinderen stonden vanmorgen al stuiterend aan de poort om het nieuwe
schoolplein te bewonderen. Er werd volop gespeeld met alle speeltoestellen en materialen. Niet alle materialen
waren op tijd leverbaar, dus er zullen de komende weken nog wat werkzaamheden uitgevoerd worden.
In de klassen hebben de kinderen kennis gemaakt met elkaar en de nieuwe juf of meester. Ze zijn ook al vol
energie begonnen aan de eerste lessen.
Wat staat ons nu allemaal te wachten dit schooljaar?
Leerkrachten gaan hun krachten bundelen en samenwerken in ontwikkelteams. Ieder ontwikkelteam heeft een
andere insteek. De teams houden zich bezig met de sociaal emotionele ontwikkeling, ICT in het onderwijs,
coöperatieve leerstrategieën en passend onderwijs.
Afgelopen jaar hebben we een scholing communicatie gevolgd. Dit jaar zullen we hier zelf een vervolg aan
geven. Daarnaast gaan we op zoek naar een nieuwe rekenmethode voor schooljaar 2019-2020. Ook zullen we
de samenwerking met Kumari (peutergroep en TSO) verder uitbouwen.
We starten dit schooljaar niet met een informatieavond, maar met kennismakingsgesprekken. Ook aan het eind
van het schooljaar ziet u een extra ouderavond op de kalender staan. We zijn vorig jaar begonnen met het
uitnodigen van kinderen bij de 10-minuten gesprekken in groep 7 en 8. Dit jaar zijn deze kinderen ook weer van
harte welkom bij de gesprekken in november en februari/maart.
Kortom, genoeg te doen! Maar waar zijn wij zonder ouders en kinderen? Om samen een goede start te maken,
nodigen we u van harte uit op ons openingsfeest op maandag 20 augustus om 14.30 uur. Samen met u en uw
kind(eren) willen we proosten op een goed schooljaar. Daarna heeft u de gelegenheid in de klas van uw kind te
kijken.
TERUGKOPPELING EVALUATIE SCHOOLJAAR 2017-2018
Aan het eind van schooljaar 2017-2018 hebben we u gevraagd een evaluatie in te vullen. We hebben een
respons van 48% van de gezinnen (waarbij het gaat om 52% van de kinderen). We zijn heel blij met alle reacties
en hopen op een nog hogere respons aan het eind van dit schooljaar. Hieronder leest u een korte
terugkoppeling van de evaluatiepunten.
Kindgerichte vragen
• De score op het gebied van welbevinden, de prestaties en het contact met de leerkracht was boven de 4
op een schaal van 1 t/m 5. Hier zijn we heel blij mee.
• We zijn blij met de score (3,86) het gebied van de begeleiding van kinderen die extra ondersteuning
nodig hebben, maar nemen de aandachtpunten mee om dit te optimaliseren.
Schoolgerichte vragen
• Ouders zijn tevreden over de manier waarop school hen te woord gestaan heeft (score 3,9).
• Ruim 93 % van de ouders geeft aan zich betrokken te voelen bij de school.
• Meer dan de helft van de ouders geeft de voorkeur aan de inloop op woensdag ochtend. Deze
momenten staan voor dit schooljaar dan ook op woensdag gepland.
• Bijna driekwart van de ouders geeft aan tevreden te zijn met de huidige schooltijden. We gaan dit
schooljaar dus geen onderzoek starten naar een eventuele wijziging in de schooltijden.
• Bijna 80% van de gezinnen maakt incidenteel of structureel gebruik van de tussenschoolse opvang
(TSO). Deze opvang wordt beoordeeld met een score van 2,98. We nemen de opmerkingen mee om de
TSO te optimaliseren.
Van de relatief kleine groep ouders die geen gebruik maken van de TSO geeft drie kwart aan dat ze geen
TSO nodig hebben. Een aantal ouders geven aan geen gebruik te maken van de TSO omdat ze niet
tevreden zijn.
• Ongeveer de helft van de ouders heeft aangegeven de schoolgids/jaarkalender graag digitaal én op
papier te ontvangen. Mocht u een papieren versie willen, kunt u deze ophalen bij de leerkracht van uw
oudste kind.

Welkom op onze school
In groep 1/2A:
Olivier van Engelen
Collin van Veldhuizen
Jules Migchels
Don van Rooij
Fenne van Hoof

In groep 1/2 B:
Sofia Thijs
Nora Meijer
Noud van den Hurk
Sofie Reijnen
Nova Verkooijen

In groep 3:
Daantje van der Heijden

Mededelingen
INLOOPMOMENTEN
Op de jaarkalender ziet u dat we iedere eerste woensdag van de maand een inloop hebben. Tijdens de inloop
zijn ouders en kinderen welkom in de klas vanaf 8.15 uur. Het kind laat zijn/haar schriften en werkjes aan de
ouder zien. De maandelijkse inloop is bedoeld voor de kinderen en ouders van groep 3 t/m 8.
De ouders van groep 1/2 brengen hun kind dagelijks naar binnen en kunnen op dat moment de werkjes
bekijken. In principe hebben zij dus een dagelijks inloopmoment om 8.30 uur.
We beseffen dat de overgang van groep 2 naar 3 groot is. Mede daarom hebben we in groep 3 elke woensdag
een inloop om 8.30 uur.
TE VOET, MET DE FIETS OF MET DE AUTO NAAR SCHOOL
Vanwege de verkeersveiligheid voor alle kinderen stimuleren wij de kinderen om te voet naar school te komen.
Natuurlijk zijn er gezinnen die wat verder van de school wonen. Daarvoor is de fiets een prima alternatief.
Mocht het voorkomen dat u uw kinderen met de auto naar school brengt, willen we u vriendelijk verzoeken
gebruik te maken van het evenemententerrein. Hier kunt u uw auto parkeren en de kinderen uit laten stappen,
zonder dat u het overige verkeer in gevaar brengt. Op kort termijn wordt er een extra poort gemaakt aan de
achterzijde van het schoolplein, om deze kinderen via een korte weg toegang tot het schoolplein te verschaffen.

Vooruitblik
INTEKENEN KENNISMAKINGSGESPREKKEN
Vanaf dinsdag 28 augustus hangt er bij iedere klas een lijst waarop u kunt intekenen voor het
kennismakingsgesprek. De kennismakingsgesprekken zijn in plaats van de informatieavonden.
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