Amsterdam 31-01-2019.
Beste ouders/ verzorgers,
Afscheid. Gisteren is m’n afscheid geweest. Het was erg fijn dat vee;l ouders me
gedag zijn komen zeggen. Ik wil via deze weg alle ouders/ verzorgers bedanken voor
het vertrouwen en de goede samenwerking. In de ruim 18 jaar dat ik op onze school
heb gewerkt, heb ik veel ouders ontmoet. Het contact is altijd positief geweest en bij
zaken die niet liepen zoals we wilden, is er gezocht naar een oplossing. Ik wens u
allen en uw kind(eren) het beste toe. Ik ga er vanuit dat we elkaar in de toekomst
zullen tegenkomen. Dus…….. “tot ziens!”.

Fotograaf. Afgelopen vrijdag is de fotograaf geweest. Mede door de medewerking
van een aantal moeders uit de oudervereniging is de dag prima verlopen. Binnen drie
weken krijgt u bericht over de foto’s.
De leerplichtambtenaar.
De leerplichtambtenaar wilt uw aandacht vragen voor het op tijd op school komen.
De school begint om 8.30 uur, dit betekent dat er verwacht wordt dat de kinderen om
8.30 uur in de klas zitten, zodat de leerkracht met de les kan beginnen.
Het is zeer storend wanneer kinderen te laat binnenkomen.
Op dinsdag 29 januari was de leerplichtambtenaar op school voor een zogenaamde
prikactie. Deze actie komt onaangekondigd en met name ouders, maar ook leerlingen
die te laat binnenkwamen, werden hierop aangesproken.
Verderop in dit schooljaar zal de actie herhaald worden, maar dan zullen de namen
van leerlingen die te laat komen, geregistreerd worden. Er zal indien nodig, een
vervolgactie komen. Dit kan zijn dat u opgeroepen wordt door de
leerplichtambtenaar voor een gesprek. De leerplichtambtenaar zal de volgende keer
herkenbaar aanwezig zijn, zodat u weet door wie u aangesproken wordt.
Maar we hopen natuurlijk dat dit niet nodig zal zijn, omdat uw kind op tijd op school
is.
Groep 3. Vanaf 1 maart is er een leerkracht gevonden voor groep 3. Haar naam is
Esmee Bakkenes. Tot 1 maart wordt groep 3 gedaan door Linda en Anissa.

Leerkrachten voor de groepen 6 en 7/8a. Door mijn vertrek ontstaan er lege
plekken in de formatie van de groepen 6 en 7/8a. Er staan vacatures uit voor deze
functies. Tot de voorjaarsvakantie is er een oplossing. U krijgt hierover een brief.
Studiedag en vakantie. Vanaf maandag 18 februari tot en met vrijdag 22 februari is
de voorjaarsvakantie. Maandag 25 februari is er een studiedag. Ook deze dag zijn
alle kinderen vrij. We verwachten de kinderen op dinsdag 26 februari weer op school.
De naschoolse activiteiten starten dinsdag 11 maart. Er kunnen deze ronde veel
kinderen meedoen. Dat is fijn. De volgende activiteiten worden aangeboden: “Korfbal”
en "Hamertje tik" voor groep 1/ 2. “Racketmix” en "Droomhuizen" voor groep 3, 4
en 5. “Basketbal” voor de groepen 5 t/m 8 en “Geesten en vulkanen" voor groep 6, 7
en 8. De uitnodigingen voor de sportactiviteiten zijn verspreid. Die voor de overige
activiteiten volgen.
Citotoetsen en rapport (week van 25 februari). Deze week zijn de Cito- toetsen
afgerond. In de week van 25 februari vinden de rapportgesprekken plaats.
Alle leerlingen krijgen dit jaar een nieuw rapport. De kopjes, de onderdelen die
beoordeeld worden, zijn zoveel mogelijk gelijk gebleven, maar de scores worden op
een andere manier weergegeven. Met de volgende woorden: uitstekend, goed, ruim
voldoende, voldoende, matig en onvoldoende zullen de onderdelen beoordeeld
worden. Deze woorden vervangen de kleuren die we tot vorig jaar gebruikten.
Naast de uitslagen van de methodetoetsen, komt er een uitdraai in de vorm van een
grafiek (vanaf groep 4) met de resultaten die op de cito toetsen behaald zijn, dit
zijn de zogenaamde niet-methodetoetsen. Zo is de ontwikkeling van uw kind vanaf
groep 3 te volgen. In het rapport komt een uitleg over hoe de grafieken te lezen.
We willen dat u de tijd heeft om het rapport te lezen en tijdens het gesprek met
vragen te komen, daarom worden de rapporten van groep 3 tot en met 8 op vrijdag
15 februari aan uw kind meegegeven. Dit is voorafgaand aan de voorjaarsvakantie.
De rapportgesprekken zullen vanaf dinsdag 26 februari gehouden worden. Voor
groep 3-5 zullen er intekenlijsten bij de klas gehangen worden. De groepen 6 en 7
krijgen een brief met invulstrookje mee. Voor groep 8 zijn de adviesgesprekken dan
al geweest. Rapportgesprekken zullen niet gehouden worden, tenzij er een reden is
vanuit ouders of leerkracht. Voor de groepen 1 en 2 komt er een kleuterverslag en
uitdraai van observaties die gedaan zijn via de nieuwe methode Kleuterplein.
Deze verslagen worden eind februari door de leerkrachten afgerond. De gesprekken
(intekenen via lijsten naast de klas) worden gehouden in de week van 4 maart.
De rapporten van groep 1 en 2 worden niet van tevoren meegegeven, deze krijgt u
tijdens het gesprek.
Namens het team wens ik u, voor de allerlaatste keer, een fijne maand toe en een
leuke voorjaarsvakantie,
Gerco Langelaan, (ex)directeur.

