WEEKBRIEF 30 juni 2017
 ZENDING
De afgelopen week is er €21,95 voor de zending opgehaald. Het totaal staat nu op
€298,95
 TREFWOORD
In de laatste week van het schooljaar, sluiten we ook met Trefwoord het schooljaar af. We
kijken terug en ruimen op, nemen het goede mee en laten iets achter voor de volgende
groep. Zo kunnen we opgeruimd op vakantie. Deze week
luisteren we naar het Bijbelverhaal over Simon, Petrus,
Jakobus en Johannes. Ze hebben de hele nacht gevist en
niets gevangen. Van Jezus krijgen ze de opdracht krijgen om
naar diep water te varen en daar nog eens hun netten uit te
gooien. Eerst sputteren ze tegen, maar ze doen het toch. Ze
vangen zoveel vis dat hun netten dreigen te scheuren. Weer
aan land laten ze alles achter en volgen hem.
o

De roeping van Simon, Petrus, Jakobus en Johannes -

Lucas 5: 1-11

 BEDANKOCHTEND
Afgelopen woensdagochtend zijn alle hulpouders in het zonnetje gezet. De ouderraad had
voor koffie/thee en wat lekkers gezorgd en ook nog voor een kleine attentie als blijk van
waardering. Een aantal leerlingen uit groep 8 hebben geholpen met de bediening en een
aantal kleuters hebben de ouders namens alle kinderen bedankt. Ook via deze weekbrief
willen we alle ouders die zich in het afgelopen jaar, op welke wijze dan ook, ingezet hebben
voor de kinderen en voor de school hartelijk bedanken. Zonder uw inzet zouden heel veel
activiteiten niet mogelijk zijn!

 AFSCHEID GROEP 8
Voor groep 8 zit de basisschooltijd er bijna op en gaan ze de stap naar het
voortgezet onderwijs maken. Dinsdagavond is de afscheidsavond en zullen
ze de musical, waarvoor ze al weken hard aan het oefenen zijn, voor hun
familie opvoeren. Woensdag zullen ze, op traditionele wijze, afscheid nemen
van alle kinderen van school.
 MUSICAL VOOR GROEP 3 T/M 8
Dinsdagmiddag 4 juli zal de generale repetitie van de musical plaatsvinden.
Groep 3 t/m 7 zal hierbij aanwezig zijn. De musical duurt ruim anderhalf uur
en daarom worden alle kinderen van groep 3 t/m 7 dinsdagmiddag
om 13:10 uur bij Alcazar verwacht. De kinderen die overblijven zullen met de
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leerkrachten naar Alcazar lopen. De kinderen kunnen om 15:15 uur ook weer bij Alcazar
opgehaald worden. Kinderen die daar niet opgehaald (kunnen) worden en niet alleen naar
huis mogen, lopen met de leerkrachten terug naar school.
 HULP GEZOCHT!!
De heer de Jong helpt groep 8 al jaren met de bediening van het licht en geluid tijdens de
musical. Hij kan dit echter niet alleen. Wie kan hem a.s. dinsdagmiddag-en avond
hierbij ondersteunen?
 TERUGKOPPELING STUDIEMIDDAG 28 JUNI
Afgelopen woensdagmiddag hebben we als team weer bij elkaar gezeten om te werken aan
de kwaliteit van ons onderwijs. Deze middag zijn de onderstaande punten aan de orde
geweest:
o Invoering van de nieuwe methode Engels
o Omgekeerde oudergesprekken die we vanaf nu oudervertelgesprekken zullen
noemen;
o Jaarverslag, jaarplanning, vergaderplanning…;
o Evaluatie van de opbrengsten van het tweede half jaar (CITO-eind).
 NIEUWE METHODE SOCIAAL EMOTIONELE ONTWIKKELING EN ENGELS
Zoals u in diverse terugkoppelingen van studiedagen heeft kunnen lezen, gaan we volgend
schooljaar starten met twee nieuwe methoden.
Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling hebben we gekozen voor de
methode KWINK. Elke week zal er aan de hand van deze methode, in
groep 1 t/m 8, lesgeven worden in sociaal-emotioneel leren. Kwink is
een digitale methode die inspeelt op de actualiteit. Met behulp van
Kwink leren de kinderen belangrijke lessen voor het leven. Kwink kent
een groepsbrede, preventieve aanpak en zorgt voor een sociaal veilige
groep. De eerste weken van het schooljaar zijn gericht op positieve
groepsvorming. Daarnaast besteedt Kwink structureel aandacht aan
burgerschap. Kwink voldoet aan de Wet Sociale Veiligheid, is erkend
als theoretisch goed onderbouwd en is leuk!
Het is onze ambitie om van groep 1 t/m 8 Engels te gaan geven. We zijn daarom op zoek
gegaan naar een nieuwe methode voor Engels die al vanaf groep 1 gegeven kan worden.
We hebben gekozen voor de methode Groove Me. Groove
Me heeft een doorlopende leerlijn voor groep 1 t/m 8. Met
Groove Me leren de kinderen Engels met muziek! Muziek
geeft kinderen zelfvertrouwen, het motiveert en enthousiasmeert. Kinderen stappen
ongemerkt meteen over de moeilijke drempel om zelf Engels te durven zingen en praten. In
de lessen wordt het thema van de song gebruikt om Engels te leren. Volgend schooljaar zal
groep 1 t/m 6 met deze methode gaan werken. Groep 7 en 8 gaan nog verder met de
oude methode.
 VERANDERINGEN
In juni is er onder alle ouders de vragenlijst Ouderbetrokkenheid uitgezet. In deze vragenlijst
hebben wij in de mening van de ouders gevraagd over de veranderingen die wij willen gaan
invoeren. De uitkomsten van deze vragenlijsten hebben we meegenomen in de
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besluitvorming. Bij een aantal besluiten hebben we de Medezeggenschapsraad om advies
gevraagd. We hebben de volgende besluiten genomen:
o De ouders/verzorgers kunnen de leerkrachten aanspreken bij hun voornaam;
o De leerlingen blijven de leerkrachten aanspreken met juf + achternaam;
o We gaan volgend schooljaar starten met omgekeerde
oudergesprekken (oudervertelgesprekken);
o We gaan het ouderportaal van parnassys invoeren;
o We stappen over op twee rapporten per schooljaar;
o Op de lange dagen (maandag, dinsdag en donderdag) gaan we
vanaf volgend schooljaar de gezonde pauzehap invoeren.
In de bijlage bij deze weekbrief vindt u het evaluatiedocument, met daarin de uitslagen en
een toelichting op de besluiten die we genomen hebben. We hebben de besluiten genomen
op basis van meerderheid.
 SCHOOL OP SEEF
Na diverse oproepen in de weekbrief, persoonlijke mailtjes en telefoontjes is het ons helaas
niet gelukt om vrijwilligers te vinden die in de werkgroep School op Seef (praktische
verkeerslessen) willen deelnemen. Ondanks dat deze lessen op woensdag gegeven zouden
gaan worden, de dag waarop de meeste ouders vrij zijn, hebben we
maar één ouder gevonden die in de werkgroep wil/kan. Dat is te weinig
om de lessen te gaan opstarten en dat betekent dat we géén
praktische verkeerslessen kunnen gaan geven. Mocht u toch
interesse hebben of meer informatie willen, dan kunt u dit aangeven bij
juf Leni de Winter l.dewinter@csgdewaard.nl of Helma Heesterman
h.heesterman@csgdewaard.nl We blijven hopen dat we genoeg ouders/opa’s/oma’s kunnen
vinden die ons willen ondersteunen met de praktijklessen van School op Seef, zodat we
samen kunnen werken aan de veiligheid van onze kinderen!
 PRIJZENKAST
Het heeft even geduurd, maar sinds vanmiddag hangt er in de hal bij de ingang weer
een prijzenkast. Na het witten van de muren wilden we graag een bijpassende en
modernere prijzenkast en dat is gelukt. Met dank aan Bastiaan van Oudheusden en
Martijn van de Wetering die de prijzenkast voor ons gemaakt hebben. Er is nog ruimte
in deze prijzenkast voor nieuwe bekers….
 RAPPORTCIJFER TECHNISCH LEZEN
Aanstaande donderdag, de laatste schooldag van dit schooljaar, krijgen de kinderen hun
rapport mee. Het afgelopen jaar zijn wij zoekende geweest hoe wij technisch lezen het beste
kunnen uitdrukken in een rapportcijfer. Hier zijn wij nog niet naar tevredenheid uitgekomen.
We hebben daarom besloten om vanaf groep 4, op het laatste rapport, geen cijfer voor
technisch lezen te geven. Wel heeft u de CITO-uitslagen gehad, waar u het niveau van
technisch lezen kunt vinden (DMT -woordjes lezen- en eventueel de AVI toets). Volgend
schooljaar zullen we voor het eerste rapport een weloverwogen besluit nemen hoe we dit
gaan vormgeven.
 NIEUWSBRIEF OR EN MR
In de bijlage vindt u de 3e nieuwsbrief van de OR en MR.
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 ZOMERVAKANTIE
Donderdag 6 juli begint om 15:15 uur de zomervakantie.






AGENDA
Datum
3 juli
4 juli
6 juli
7 juli
10 juli t/m 18 augustus
21 augustus

Activiteit
Inloopspreekuur jeugdverpleegkundige
Afscheidsavond groep 8
Rapport 3
Calamiteitendag: kinderen vrij
Zomervakantie
Eerste schooldag 2017 -2018

ACTIVITEITEN VOOR DE JEUGD
Datum
Activiteit
14 en 15 augustus
Voetbaldagen door Primair Club Coaching bij FC Binnenmaas.
Aanmelden kan tot 7 augustus.
http://primairclubcoaching.nl/voetbaldag-14-en-15-augustus
BIJLAGE
o Evaluatiedocument Ouderbetrokkenheid
o Nieuwsbrief OR en MR

Plusklas geslaagd in HTML!
o.l.v. Kornee Sterrenburg, de vader van Annemieke uit groep 8, hebben de plusklasleerlingen
van groep 7 en 8 geleerd hoe ze zelf een website kunnen maken!
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