Schooljaar
Schooljaar2014-2015
2016-2017–– 10
8 januari
november
2015
2016

10-11-2016
15-11-2016
18-11-2016
05-12-2016
08-12-2016
21-12-2016
23-12-2016

Activiteitenkalender in november
Voortgangsgesprekken
Ouderkamer
Studieochtend voor gr.1-2, 3-4
Sinterklaasfeest
Kerstversieravond
Kerstviering
Middag vrij, begin van de kerstvakantie

Open ochtend
We kunnen terug kijken op een druk bezochte open
ochtend. Veel mensen zijn geweest, waaronder ook
een aantal nieuwe gezichten.
Soms hadden we ook een soort “reunie gevoel”.
Zo hebben we iemand gesproken die 65 jaar geleden
bij ons op school zat!
We horen graag van u of u het ook als een succesvolle
ochtend hebt ervaren. We horen ook graag van u of u
dit zinvol zou vinden om dit in april nog een keer te
doen.
U kunt hiervoor contact zoeken met Willem:
wkn@youscope.nl
Nieuws uit de MR
Afgelopen week was er weer een vergadering van de
Medezeggenschaps Raad. Tijdens deze vergadering
hebben we onder andere gesproken over: nieuwe
lesmethodes op school, personele zaken, het Scope
beleidsplan op het gebied van sociale veiligheid.
Tijdens de vergadering is de directeur ook aanwezig
om informatie vanuit school te geven en om antwoord
te geven op vragen vanuit de MR.
Als er ouders zijn die vragen hebben dan kunnen die
terecht bij de ouders van de MR: Johnny Rijsdam,
Simone Duin, Simone van der Horst. Namens het team
zitten juf Marleen, juf Sandra en juf Ellis in de MR.

Ouderkamer
Binnen de schoolraad (SR) is afgesproken om de
ouderkamer te vebinden met aciviteiten die
georganiseerd worden door de SR.
Op 15 november a.s.is voor de eerste keer dit
schooljaar iedereen welkom op de eerste
ouderkamer, waar u direct ook kunt knutselen voor
het Sinterklaasfeest.
Als u alleen maar een kop koffie of thee wilt drinken,
bent u uiteraard ook welkom!

Voortgangsgesprekken
Voortgangsgespekken
Vanmiddag en vanavond zijn de voortgangsgesprekken
gepland.
Wij hopen iedereen te kunnen spreken, want u wilt
uiteraard weten wat de ontwikkelingen en voortgang
is van uw kind(eren).
Weerbaarheidstraining
De weerbaarheidstraining gaat gelukkig door voor de
kinderen uit groep 6 en groep 7.
Binnenkort krijgt u hier meer informatie over.
Over de avond die is geweest werd verschillend
gedacht en dat is ook begrijpelijk.
Voor de ouders die geweest zijn uit groep 6, was de
informatie die door de GGD werd gegeven nieuw, mar
voor de ouders van groep 7 was dit exact dezelfde
informatie als vorig jaar.
Wij hebben hier een gesprek over gehad met de GGD
in de hoop dat dit ( wellicht voor een volgende keer)
niet meer zo zal gaan.
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De eindtoets
In de bijlage bij dit groentje kunt u lezen waarom alle
Scopescholen een andere eindtoets gaan maken, dan
de toets die voorheen afnamen (de Cito eindtoets).
U kunt in deze brief ook lezen, waarom we gekozen
hebben voor “de route 8 toets”.
Een kort fragment hieruit:
De keuze is gevallen op Route 8 op grond van de
volgende argumenten:







De adaptieve mogelijkheden van Route 8
waardoor elk kind op zijn/haar eigen niveau
de toets kan maken. We verwachten dat dit
het gevoel van frustratie welke kan ontstaan
bij het maken van té makkelijke of té
moeilijke vragen wegneemt.
Route 8 is een digitale toets dat heeft onze
voorkeur in deze digitale tijd.
Route 8 biedt de mogelijkheid om binnen een
periode van een aantal weken de toets af te
nemen. Hierdoor wordt de druk die de
eindtoets kan hebben mogelijk weg genomen.
De uitslag van de resultaten is op zeer korte
termijn na het maken beschikbaar.

Studiemiddag
Zoals u nog wel weet hebben alle leerkrachten vorig
schooljaar een training gehad over relaties en
seksualiteit, verzorgd door de GGD.
Dit schooljaar gaan we hiermee verder.
Op 16 november krijgen we een training over
grensoverschrijdend gedrag.
Wat hoort bij kinderen en hun leeftijd en wat niet?
Wat zijn signalen, die we vervolgens kunnen
herkennen en duiden, welke stappen kunnen we
vervolgens zetten?
Hoe kan een school hier vervolgens beleid op maken?
Dit alles om te bouwen aan een veilige school.
Mocht u meer informatie over dit onderwerp willen
hebben, kunt u een app downloaden waar wij mee
gaan werken:
de app Meldcode
Eten en drinken
Wij zien steeds meer kinderen die een flesje met
drinken meenemen , i.p.v. een beker die u kunt
afwassen.
In de schoolgids kunt u hierover lezen:
“Wilt u het drinken in een beker meegeven? Blikjes,
pakjes en flesjes met drinken zijn op school niet
toegestaan! Zo werken we allemaal aan het
verminderen van de afvalberg. We verzoeken u om
gezond voedsel mee te geven. Op dinsdag en
donderdag hebben wij fruitdag tijdens de kleine
pauze. Wilt u erop letten dat uw kind zich hier aan
houdt? Alvast bedankt!”
Zou hier (weer) naar willen kijken?
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