Nieuwsbrief 10
Schooljaar 2018-2019, vrijdag 1 februari 2019

Toetsperiode
We zitten nu op de helft van het schooljaar. Dat betekent dat we in groep 2 t/m 8 de M
(midden) CITO toetsen afnemen om te kijken welke groei de leerlingen hebben
doorgemaakt in de periode augustus t/m januari. De leerkrachten maken voor elk
halfjaar een groepsplan. Hierin stellen zij doelen voor de leerlingen en voor de klas. Met
deze toetsen kijken wij of de doelen zijn behaald. Waar de leerlingen nog ondersteuning
bij nodig hebben en maken we nieuwe plannen voor het komende halfjaar. De intern
begeleider bespreekt met alle leerkrachten de groepsplannen. Op schoolniveau kijken we
met het team waar gaat het goed en waar kan het beter.

Rapport en oudergesprekken
Op vrijdag 15 januari ontvangt u het eerste rapport van dit schooljaar. In de week na de
voorjaarsvakantie zijn de gesprekken over de rapporten. In de week voor de vak antie
wordt u uitgenodigd om in te tekenen via Digiduif.

Nationale Voorleesdagen

Van 23 januari t/m 2 februari zijn de Nationale Voorleesdagen. Samen een boekje lezen
en plaatjes bekijken, het is voor jong én oud vaak een heerlijk rustgevend moment.
Voorlezen is niet alleen plezierig, het is ook belangrijk voor de ontwikkeling van de
kinderen. Het prikkelt de fantasie en stimuleert de taal- en spraakontwikkeling en
sociaal-emotionele vaardigheden. Onderzoek toont aan dat je tijdens het voorlezen de
woordenschat van de kinderen kunt vergroten. Natuurlijk lezen wij dagelijks voor in de
groepen, maar de kleutergroepen hebben de afgelopen dagen extra stil gestaan bij de
voorleesdagen. Zo is het prentenboek van “Een huis voor Harry”, uitgebreid besproken.
De kinderen hebben naar het verhaal geluisterd en er ook over geknutseld. Ik denk dat
veel kleuters het verhaal van Harry in hun eigen woorden kunnen navertellen.
Studiedagen 6 en 25 februari
Nog even een keer ter herinnering woensdag 6 en maandag 25 februari hebben wij
studiedagen en zijn de kinderen vrij!

Staking 15 maart landelijk onderwijs
U heeft vast in het nieuws gehoord of gelezen dat er op vrijdag 15 maart een grote
onderwijsstaking is ingepland. Aan deze staking doet het hele onderwijs mee, van
basisschool tot voortgezet onderwijs, van MBO tot HBO. Het zou de eerste keer zijn
dat leerkrachten op alle onderwijsniveaus op dezelfde dag staken. Met de actie hopen
de bonden druk te zetten op de politiek om meer te investeren in het onderwijs.

Staken is een individuele keuze en verantwoordelijkheid van de leraar. Alle leerkrachten
van De Octopus hebben aangegeven te willen staken. Dit betekent dat De Octopus op
vrijdag 15 maart gesloten is.
We snappen dat staken voor overlast zorgt, we hopen echter op uw begrip te kunnen
rekenen.

Agenda
Woensdag 6 februari: Studiedag (alle leerlingen vrij)
Woensdag 13 februari: Open dag
Vrijdag 15 februari: Rapporten mee
Maandag 18 februari t/m vrijdag 22 februari: Voorjaarsvakantie
Maandag 25 februari: Studiedag (alle leerlingen vrij)
Vrijdag 15 maart: Landelijke staking Onderwijs, Octopus gesloten
Met vriendelijke groet, mede namens de collega’s, Saskia Jonker
Advertentie PIER K

