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Agenda




16 februari : Open dag
16 februari : rapporten
mee
20 februari : gespreksavond rapporten





22 februari : laatste
schooldag voor de voorjaarsvakantie
23 februari : studiedag,
alle leerlingen zijn vrij

Vervolg kwaliteitsonderzoek
In de vorige nieuwsbrief hebben we u op de hoogte gebracht van de het oordeel van de inspectie
over onze school. Aanleiding voor dit bezoek was
het feit dat de cito-eindtoetsen van groep 8 de
laatste drie jaren onder de inspectienorm vielen
en dan wordt een kwaliteitsonderzoek afgelegd.
Nu is de eindtoets natuurlijk niet een resultaat van
de periode dat leerlingen in groep 8 zitten, maar
een optelsom van de hele schoolloopbaan. Dat
betekent voor ons dan ook dat het beter moet en
dat daar een ieder verantwoordelijkheid in heeft.
Op zo’n bezoekdag kijken inspecteurs natuurlijk
naar nog meer zaken, en dat zorgde voor signalering dat ook een aantal wettelijk verplichte zaken
niet in orde zouden zijn. Inmiddels zijn die zaken
op orde! Zowel schoolplan als veiligheidsbeleid
zijn beleidsterreinen die nu officieel bestuursbreed zijn vastgesteld. ( op 3 oktober was het laatste nog een concept)
Ook willen we duidelijk stellen dat alle leerlingen
aan alle toetsen mee hebben gedaan, maar de dat
resultaten niet in de goede overzichten verschenen. Ook dit is inmiddels in ons leerlingvolgsysteem aangepast.
Wij zijn een verbetertraject ingegaan waarbij de
kwaliteit van prestatieanalyse en de juiste vervolgstappen voor iedere leerling centraal staan en geborgd zijn in onze organisatie. Dat is het onderdeel “zicht op ontwikkeling”. Juist in het gepersonaliseerd leren is dit erg belangrijk, opdat iedere
leerling zich optimaal kan en mag ontwikkelen.
Op 5 maart a.s. komt de inspectie voor een zgn.
voortgangsgesprek. Daarna zullen we z.s.m. een
informatieavond beleggen, waarvoor u nog een
uitnodiging ontvangt.





5 maart : 1e schooldag na
de voorjaarsvakantie
5 maart : inspectiebezoek
7 maart : vergadering MR

Bijbelrooster
Week 8 t/m 11 (19 februari t/m 16 maart): Veel en
weinig
Inhoud: Veel en weinig, rijkdom en armoede. De
waarde van delen.
Bijbelverhalen onderbouw:
week 8/9: Morgen zien we wel weer! (Matteüs 6,
25-34); Joël wil gelukkig worden (Lucas 18, 18-27).
week 10: Welkom aan iedereen (Lucas 14, 12-14);
Genoeg voor iedereen? (Marcus 6, 30-44).
week 11: Een warme deken (Matteüs 25, 35-36);
De arme vrouw geeft alles wat ze heeft (Lucas 21,
1-4).
Bijbelverhalen middenbouw:
week 8/9: Alles verkopen wat je hebt? (Lucas 18,
18-30); Een verhaal over vogels en bloemen (Lucas
12, 6-7 en Lucas 22-34).
week 10: Aren plukken op de sabbat (Lucas 6, 15).
week 11: Door te delen wordt het méér (Lucas 9,
12-17); Het muntje van de weduwe (Lucas 21, 14).
Bijbelverhalen bovenbouw:
week 8/9: Niks in de weg (Lucas 18, 18-30); Zorgen
(Lucas 12, 6–7 en Lucas 22-34).
week 10: Aren plukken op de sabbat (Lucas 6, 15).
week 11: Delen (Lucas 9, 12-17); Centen en goudstukken (Lucas 21, 1-4).
Regel van de maand
Elke maand staat een gedragsregel (in rijmvorm)
centraal in alle groepen. Voor de maand februari
staat centraal: ‘Lachen is fijn, uitlachen doet pijn ”,
in de maand maart : “Kun je het even niet alleen,
dan zijn er altijd anderen om je heen “
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Terugblik Kerk en schooldienst
Op zondag 4 februari was er de kerk en schooldienst.
Fijn om zoveel kinderen en ouders in de kerk te
mogen zien. Het onderwerp : “Bibbers in je buik?
God is altijd bij je” werd op een heel bijzondere
manier voor het voetlicht gebracht. Dank aan allen
die hebben gezorgd voor het decor, de liederen,
en de spreekbeurt. Vooral ook de bijzondere manier van zegening , onder de regenboog, heeft een
geweldige indruk achtergelaten.

Nieuwe jongerenwebsite Hoezitdat.info
Vanaf 1 maart is er een nieuwe jongerenwebsite
in Waddinxveen actief. De site is te vinden op
www.hoezitdat.info
Hier kunnen jongeren tussen de 12 en 23 jaar terecht met al hun vragen over relaties, internet,
mobiel, pesten en gezondheid. Ook kunnen jongeren chatten en bellen met ervaren medewerkers
van Hoezitdat. Deze hulp is gratis.

Rapportavonden
A.s. vrijdag gaan de rapporten mee naar huis! Dat
is altijd weer een speciaal moment. Wat is er weer
hard gewerkt! U wordt daarna dan ook uitgenodigd op school om samen met de groepsleerkracht
te spreken over de vorderingen van uw kind! De
gemeenschappelijke avond is dinsdag , maar er
kan een voor-of uitloop zijn naar de maandag- of
de dinsdagavond. We hopen u allen te spreken!
Vanuit de MR
Wij willen de ouders die zich verkiesbaar hebben
gesteld hiervoor bedanken, daarnaast willen we
iedereen die een stem heeft uitgebracht ook hiervoor bedanken.
Eind januari heeft u uw stem uit kunnen brengen
voor de MR verkiezingen, na het tellen ver de
stemmen komen we tot de onderstaande uitslag:
Silla van Westing-Wendt
Johan Veldhuis
Natalie Berghoef
Ingrid Breedijk

41%
24%
18%
18%

Dat betekent dat Silla per direct een van de ouders is die in de oudergeleding van de MR zit, zij
heeft de eerste vergadering al bijgewoond. Daarnaast hebben we Johan Veldhuis gevraagd om
alvast aan te schuiven zodat hij een vliegende
start heeft wanneer Helga de MR verlaat.
Wij gaan nog met de directie in gesprek over de
omvang van de MR voor komend schooljaar. Wanneer we met de directie tot overeenstemming
komen dat er nog een extra leerkracht en ouder
nodig zijn voor alles wat rond de school speelt de
komende jaren, dan zullen we aan Natalie en Ingrid vragen of een van hen alsnog aan wil schuiven.
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