Nummer 05: januari 2019

Agenda:
7 januari:
9 januari:
22 januari:
23 januari:
24 januari:
22 januari:
31 januari:

Jaaropening
Luizencontrole
Concert – Leerorkest
Bieb
Koffieuurtje Claudia 8:30-9:30 en open huis
Vanaf vandaag komen de kinderen uit groep 1 t/m 4 van de
Holsthoek elke dinsdag de hele dag.
Terugkomdag oude groepen 8

Van Rita:

Om te beginnen wensen we jullie allemaal een ontzettend goed, gezond en vrolijk 2019. We
gaan voor weer een heerlijk, groen, zonnig, blij N gelukkig jaar samen met jullie en de
kinderen.
De kerstvakantie was fijn, maar zo aan het einde daarvan begin je de kinderen toch weer te
missen. En wat was het vandaag weer gezellig. Bijna allemaal weer gezond, fris en fruitig
aanwezig! Goed om te zien.

Nieuwtjes groep 1-2-3-4:
- Vanmorgen zijn we het nieuwe jaar gestart met vragen over het vorige jaar. Dat was best
lastig, omdat sommige vragen gingen over onderwerpen, die lang geleden waren en groep 1

wist natuurlijk niet alles omdat ze toen nog niet op school waren. Gelukkig kregen we
daarna “echte champagne”. Om te proosten op het nieuwe jaar.
Er zijn veel verhalen verteld, over rijden op een kameel in Egypte en in een duikboot de zee
in, schaatsen in de Scheg, cadeautjes onder de boom, spelen bij vriendjes, logeren bij oma
en opa of bij je tante, lekker in het bos in de Ardennen, een lief nieuw hondje, gezellig aan
tafel met de kerst, op de Wii spelen en armbadjes krijgen, met Lego een mooie trein
bouwen met papa, genieten van al die gekleurde lampjes en natuurlijk hebben we allemaal
genoten van het mooie vuurwerk. Een heerlijke vakantie.
Maar nu is het weer tijd om te spelen en te werken met alle vriendjes op school. We gaan
er weer voor!!!!
De kinderen van de Holsthoek komen vanaf dinsdag 22 januari de hele dag bij ons. Op de
15e komen ze een dagje niet.
Denken jullie allemaal aan de opvoering van het leerorkest? Wij hebben er veel zin in!!!
Nieuwtjes groep 5-6-7-8:
En zó gingen we in de polonaise rond de tafel in AOC Twello. Tegenwoordig heet deze
school Zone.college om kerstbakjes te maken. Die overigens goed gelukt zijn.
Van het kerstbuffet, ouders, opa’s en oma’s het was weer fantastisch, op naar de afterparty
in de bovenbouw. Geweldig om te zien hoe onze héle school kan swingen!!
En zó zitten we weer in een nieuw jaar! We gaan er weer tegenaan met in het vooruitzicht
een heus optreden van ons leerorkest.

Quote van Ayla:

Nieuws van Saskia:
Hoewel ik als Intern begeleider niet vaak fysiek aanwezig ben op school, gebeurt er ‘achter de
schermen’ meer dan genoeg om ervoor te zorgen dat alle leerlingen het aanbod krijgen waar
ze behoefte aan hebben/recht op hebben.
Om dit te meten zullen eind deze maand weer de eerste toetsweken van Cito plaatsvinden.
Leerlingen uit groep 3 t/m 8 zullen getoetst worden op rekenen, technisch lezen, begrijpend
lezen (vanaf groep 4), spelling en woordenschat. In groep 2 wordt gekeken hoe de
ontwikkeling van taal en rekenen gaat.
Wanneer alle toetsen zijn afgerond, ga ik als IB-er samen met de leerkrachten de gegevens
analyseren om te beoordelen of we de juiste dingen aan het doen zijn. Wat willen we vooral
behouden en waar moeten we iets meer aandacht aan schenken?

Oudertevredenheidsonderzoek (OTP)
Vierjaarlijks nemen we de oudertevredenheidspelingen(OTP) af. Dit laten we, net als de
afgelopen jaren, doen door Scholen met succes. Het peilen van meningen van ouders is
naast een vereiste vanuit inspectie voor ons als school ook belangrijk. Met de ontvangen
feedback, kunnen we ons onderwijs nog beter afstemmen en aan laten sluiten bij de
onderwijsbehoeftes van de kinderen op school. Graag willen we weten hoe u over onze
school in het algemeen denkt maar ook over de leerkracht(en) van uw kind(eren) in het
bijzonder. Dit alles zal allemaal zorgvuldig verlopen en zal plaats vinden volgens de veilige
normen vanuit de AVG wetgeving. Om de oudertevredenheidspeilng te kunnen invullen zult
u medio januari via de mail een uitnodiging ontvangen met een inlogcode. Wij hopen dat u
tijd vrij wilt maken om het in te vullen.
Tevens zullen ook de personeelsleden (PTP) en kinderen van groep 5 t/m 8 (LTP) een
tevredenheidspeiling in vullen. Ook deze uitkomsten/bevindingen zullen we mee nemen in
ons onderwijs.
Nieuwe communicatie app van school: Parro
Om communicatie sneller en efficiënter te laten verlopen merken we onze behoefte om
korte berichten sneller met u te kunnen delen. Denk aan calamiteiten, een praktische vraag,
maar ook bijvoorbeeld de berichtgeving dat er geen invaller beschikbaar is bij ziekte.
Op Dijkzicht hebben we hiervoor het gebruik van een Whatsapp ouder-groep
geïntroduceerd die de leerkracht beheert. In praktijk heeft dit zijn voor en nadelen, maar
het is niet voor elke leerkracht ideaal, omdat werk en privé niet meer te scheiden zijn. Vorig

jaar heeft OJS de Klimboom in een pilot ervaring opgedaan met het gebruiken van de Parroapp, dat is te installeren op elke tablet of telefoon. Parro is een neven-product van
Parnassys, is direct gekoppeld aan ons leerling administratiesysteem en past binnen de wet
AVG. Het geeft de mogelijkheid aan leerkrachten om sneller korte mededelingen te kunnen
doorgeven. Naast belangrijke of praktische berichten vanuit de leerkracht of school, kunnen
dat ook leuke foto’s zijn uit de klas, zodat u op de hoogte blijft. Naar aanleiding van de
ervaringen op de Klimboom, hebben wij besloten om per januari 2019 voor alle Klaver
DHKT-scholen een proeflicentie aan te vragen voor Parro. De app heeft meerdere functies
en mogelijkheden, elk team neemt tot maart 2019 de tijd om verder te onderzoeken wat de
mogelijkheden zijn van Parro in hun communicatie.
Om Parro te kunnen gebruiken gaan we u binnenkort verzoeken om de Parro app te
downloaden en vragen u dan uw persoonlijke inloggegevens in te voeren. U krijgt vanuit de
school deze gegevens. U bent dan gekoppeld aan de school/leerkracht, zolang uw kind is
ingeschreven op de school. U ontvangt dan berichten. Het gebruik van Parro zal op een later
tijdstip in team- en MR vergadering geëvalueerd worden, zodat we weten of het voor
iedereen naar tevredenheid werkt. Meer concrete info hierover volgt binnenkort via een
informatiebrief per email.

Verjaardagskalender:
In januari zijn jarig:

17 januari
21 januari
21 januari
27 januari
29 januari

Femke Jacobs
Lisa Brouwer
Carlijn Brouwer
Anna-Belle Braakman
Thijn van Zetten

Van harte gefeliciteerd!
En we wensen je natuurlijk een heel fijne dag!

