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Gelukkig nieuwjaar allemaal!
De start van een nieuw jaar! Daar horen, namens alle leerkrachten,
de beste wensen bij voor een gezond, leerzaam  en vooral weer sociaal 2022.

IEP toetsen groep 3 tot en met 8

In de maanden januari en februari maken alle kinderen van groep 3 tot en met 8
IEP toetsen van spelling, rekenen en lezen in de klas.

De toetsen worden nagekeken en de leerkrachten analyseren de resultaten.
U vindt een overzicht van de resultaten van de gemaakte toetsen en de uitleg hierover in de
verslagmap van uw kind.
Vergeet dus niet de verslagmap van uw kind weer in te leveren als deze nog thuis ligt.

Wanneer er geen bijzonderheden zijn waargenomen door de leerkracht bij de toetsen van uw kind
wordt u niet uitgenodigd voor een gesprek. Na de toetsen in juni hebt u wel weer een gesprek met



de leerkracht over uw kind. De verslagmap wordt rond 14 maart aan uw kind meegeven als u geen
gesprek hebt met de leerkracht.

Wanneer er wel bijzonderheden zijn waargenomen of er wordt een plan van aanpak voor uw kind
gemaakt dan wordt u wel voor een gesprek uitgenodigd. De gesprekken zullen plaatsvinden in de
periode van 14 tot 25 maart. In dit gesprek wordt toegelicht aan welke doelen uw kind de
komende periode gaat werken. De map wordt tijdens het gesprek aan u overhandigd. Wanneer de
gesprekken digitaal zijn, krijgt uw kind de map al eerder mee naar huis.

De kinderen van groep 8 zullen de IEP-toets resultaten ontvangen bij het definitief advies gesprek
begin februari en voor hen zal er dan in maart geen verslagmap klaar liggen.

Voor alle ouders is er op maandag 7 februari om 20.00 uur een online meeting,
meet.google.com/zwx-iudq-yui over hoe u de resultaten van de IEP-toetsen kunt lezen. Dit is een
algemene bijeenkomst.
Hier zullen we niet uw vragen over de resultaten van uw kind beantwoorden.

Open dagen gr 7 en 8
Voor kinderen uit groep 7 en 8 en hun ouders raden we het aan om alvast een kijkje te gaan
nemen bij de vervolgschool. De data van de open dagen van de middelbare scholen kunt u hier
vinden. De meeste middelbare scholen hebben vooralsnog fysieke open dagen.

Werkweek bovenbouw - begeleiding
De kinderen in de bovenbouw gaan ieder jaar aan het begin van het schooljaar 4 dagen op
werkweek. Ieder jaar is de werkweek één van de hoogtepunten voor zowel leerlingen als
leerkrachten. Om op een leuke en verantwoorde manier vier dagen met elkaar weg te kunnen
gaan, hebben we veel hulp van ouders nodig.
We vragen in ieder geval ouders die al eerder mee zijn geweest. Dat heeft als voordeel dat er dan
ouders meegaan die van de hoed en de rand weten. Maar we vinden de doorstroom van
hulpouders, voor zowel de kinderen, ouders en de leerkrachten, ook erg belangrijk. We willen op
deze manier voorkomen dat een te grote groep ervaren hulpouders ons in één keer gaat verlaten.

Hebt u zin om een groepje leerlingen te begeleiden, spelletjes met ze te spelen, mee te doen met
de activiteiten, pleisters te plakken, te koken en wanneer de tijd het toe laat een kopje koffie te
drinken om bij te komen, dan kunt u bij aanvang van het schooljaar aangeven bij de leerkracht
van uw kind dat u mee wilt op werkweek. Deze aanvraag geeft geen garantie dat u ook mee wordt
gevraagd.
Het werkweek team wordt in de periode tussen november en april samengesteld door de
leerkrachten van de bovenbouw voor het jaar erop. In mei wordt in de nieuwsbrief
gecommuniceerd welke ouders er mee gaan op de werkweek.

Binnenkort starten we met het uitnodigen van ouders voor de werkweek van schooljaar
2022-2023. We gaan op werkweek van dinsdag 27 september tot en met vrijdag 30 september.
Mocht u als ouder een groepje willen begeleiden, dan kunt u zich tot dinsdag 1 februari hiervoor
opgeven door een e-mail te sturen naar de leerkracht van uw kind. Ook graag een mail sturen als
u zich al eerder mondeling hebt opgegeven. Ouders van kinderen uit de huidige groep 5 t/m groep
7 kunnen zich opgeven voor werkweekbegeleiding.

http://meet.google.com/zwx-iudq-yui
http://meet.google.com/zwx-iudq-yui
https://www.devogids.nl/open-dagen-planner/


Quarantaine bovenbouw
We waren nog geen week van start of de eerste bovenbouwklas kon in quarantaine.
De andere 2 bovenbouwklassen volgden vlak daarna. Dankzij de flexibiliteit van
kinderen, ouders, leerkrachten en directie hebben we binnen no time de belangrijkste
vragen van jullie kant beantwoord en de thuiswerk pakketten in orde gemaakt. Die op
hun beurt weer razend snel werden opgehaald, zodat alle kinderen de volgende dag
konden starten met het online onderwijs. WAUW
Ouders bedankt voor het snelle schakelen, het helpen met vragen van uw kind, het
nakijken en de lieve berichtjes die we binnen kregen. Samen bereiken we meer!

Street Art workshop bovenbouw
Op maandag 31 januari krijgen alle kinderen van de bovenbouw een workshop street art.
Er komt een kunstenaar op school die een les verzorgt, waarna de kinderen zelf aan de slag
kunnen. Het beste en mooiste ontwerp wordt in een speciale tentoonstelling in DOK
gepresenteerd.

Ambulante dag Eveline
Op 26 februari heeft Eveline (OBE) een ambulante dag. Zij werkt die dag niet op school.
Barbara Steeman staat die dag voor onderbouw E.


