Beste ouders,
In deze nieuwbrief staat informatie over de schooltuinen, schoolfotograaf
en informatie over de DIA-toetsen/portfolio/portfoliogesprekken.
Portfolio
Vandaag is het portfolio meegegeven aan de kinderen. U vindt daarin een
opzet van het nieuwe portfolio. Ieder tabblad kenmerkt één specifiek
vakgebied. In de inleiding vindt u de indeling.
Daarnaast vindt u een stukje geschreven door de leerkracht(en). Deze, en
de werken van de kinderen, zijn ook met de kinderen besproken.
Vanwege de afwezigheid van Yvet zijn er nog een aantal Spaatjes die hun
portfolio komende week met Rosa/Yvet gaan bespreken.
In het portfolio zit ook een blad Verslag van mijn ouders. Onderwijs
maken doen we samen; kind, leerkracht en ouders. Wilt u uw bijdrage
daarop leveren?
In week 15 vinden de portfoliogesprekken met uw kind plaats.
Binnenkort ontvangt u een digitale uitnodiging om een tijdslot te
reserveren. De gesprekken duren 10 minuten en zullen (helaas) nog
digitaal plaatsvinden. U ontvangt in één van de komende nieuwsbrieven
ook via welk medium dit zal gaan.
Scores van de DIA-toetsen
De scores van groep 6 zijn meteen zichtbaar in het Ouderportaal, zodra
de toets door het kind wordt ingeleverd. De resultaten zullen daarom ook
niet meer uitgeprint aan u meegegeven worden. De toetsen van groep 5
worden pas op 6 april genormeerd. Vanaf dan kunnen ook de ouders van
groep 5-kinderen in het Ouderportaal de scores inzien. In de bijlage treft
u een brief met een uitleg over de interpretatie van de resultaten,
geschreven door onze intern begeleiders.
Tijdens de portfoliogesprekken is er ruimte om ook over de resultaten in
gesprek te gaan. Indien er grotere zorgen zijn, zal de leerkracht u dan
ook uitnodigen voor een 2e gesprek (zonder kind).
Schoolfotograaf
Aankomende maandag en dinsdag komt onze schoolfotograaf langs. In
een eerdere mail van Kitty en Ireen kunt u hier meer informatie over
vinden. Zoals de planning er nu uitziet zal het fotomoment van de
Pralines op maandag zijn en van de Spaatjes en de Pommekes op
dinsdag.
Topotoetsje groep 5 en 6

Reminder: vrijdag 26 maart hebben we een topotoetsje met de kinderen
gepland. De leerbladen hebben zij 3 weken geleden uitgedeeld gekregen.
Schooltuinen groep 6
Voor de begeleiding van de Spaatjes zoeken wij nog hulpouders. Voor
meer informatie verwijzen we jullie naar eerdere nieuwsbrieven. Met
onvoldoende ouderhulp kunnen wij de schooltuinen helaas niet
organiseren.
De kinderen hebben we gevraagd een schooltuinbordje te maken thuis.
Hier nogmaals een uitlegfilmpje. Link: Naambordje schooltuinen
Speelgoed
Wilt u uw kinderen eraan helpen herinneren dat fidget toys (en ander
speelgoed) thuis moet blijven. Ze raken er zichtbaar afgeleid door.
Verkiezingen
Er is afgelopen tijd veel aandacht besteed aan de verkiezingen in de
groepen; het oprichten van je eigen partij en deze presenteren met
duidelijk uitgewerkte plannen, het meedoen aan de landelijke
kinderverkiezing en je verdiepen in de bestaande partijen, maar ook het
van A tot Z regelen van een eigen stemming. Stemhok, Stempas, rood
potlood,… tot in de kleinste details moest het voorbereid worden!
Fijn weekend!
Warme groet,
Christine, Soumaya, Yvet, Rosa en Youri

