AUGUSTUS 2017

En dan is toch echt de laatste schooldag van schooljaar 2016-2017 aangebroken. Wat een prachtige
weken hebben we gehad. Een spetterende eindmusical, het dak ging eraf in de Es. Een warme,
gezellige juffen- en meestersdag en niet te vergeten, het gala van groep 8. De kinderen van groep 8
kregen een prachtig fotoboek met alle hoogtepunten als herinnering. We bedanken alle ouders die
ervoor gezorgd hebben dat deze activiteiten zo goed en sfeervol zijn verlopen. Speciaal Alex van
Brunschot die de fotoboeken voor een kleine vergoeding heeft gedrukt.
We wensen onze schoolverlaters veel succes op hun nieuwe school.
De laatste schriften zijn de school weer uit. Het opruimen is begonnen en daarna vakantie en lekker
even bijtanken voor iedereen. Of je nou ver weg gaat of dicht bij huis blijft, het team wenst alle ouders
en kinderen een fijne vakantie en ziet iedereen graag gezond en uitgerust terug op maandag 28
augustus.
In deze laatste nieuwsbrief van dit schooljaar blikken we even terug en kijken we vast vooruit.
U leest alvast wat u in schooljaar 2017-2018 van ons kunt verwachten.

Het afgelopen jaar hebben we met veel plezier Jeelo geïntroduceerd in ons
onderwijs. De projecten spraken de kinderen aan. We zagen prachtige
resultaten en mooie presentaties. De betrokkenheid van de kinderen
zorgden voor nog meer enthousiasme bij de leerkrachten. De opening van
het project is belangrijk, de nieuwsgierigheid van de kinderen prikkelen om
meer over de onderwerpen te weten te komen. Toneelstukken en vieringen
stonden in het teken van het project. Doordat de hele school met hetzelfde
project bezig is, zien we verbondenheid en herkenning bij de kinderen.
Komend jaar gaan we verder met 6 nieuwe projecten.
Jeelo 1= leren voor later
Jeelo 2= veilig helpen
Jeelo 3= maken van je eigen product

Jeelo 4= beleven van onze planeet
Jeelo 5= zorgen voor jezelf en de ander
Jeelo 6= omgaan met de natuur

We gaan “Mijn Jeelo” het digitale portfolio verder invoeren. Daarnaast heeft Kim de Jong uren
gekregen om, voor kinderen die meer uitdaging vragen, de Jeelo projecten aan te passen en uit te
diepen. Samen met Onno gaat ze de Jeelo projecten voor deze kinderen arrangeren en het
onderzoekend leren aandacht geven.
Dit betekent ook dat de kinderen in Esch niet meer naar de plusklas gaan, maar dat we extra uitdaging
in de projecten bieden.
Persoonlijke doelen en portfolio
De kinderen hebben gewerkt aan hun persoonlijke doelen. Dit houdt in dat de kinderen de lesstof in
de groep aangeboden krijgen, maar dat de uitwerking verschillend is. Sommige kinderen hebben
behoefte aan extra uitdaging, andere kinderen hebben meer tijd nodig om de stof eigen te maken. De
kinderen in groep 5 tot en met 8 werken met een doelenmapje.
In de kind-oudergesprekken zijn de talenten en de doelen van de kinderen besproken.
We zijn ook bezig het portfolio van de kinderen steeds verder uit te bouwen. In het portfolio willen we
u vooral laten zien hoe de ontwikkeling van uw kind is. We zijn van mening dat ieder kind trots mag
zijn op zijn prestaties. Dit betekent dus ook een portfolio wat daarop aansluit.

Rapportage en portfolio
Al een paar jaar hebben we de methodetoetsen in het ouderportaal open staan. Wij vinden het
belangrijk dat u zo de ontwikkeling van uw kind goed kunt volgen. Komend jaar blijven we dit
uiteraard doen. Wat wel verandert is het rapport. Twee keer per jaar kregen de kinderen een
gemiddelde van al deze toetsen op het rapport. Dit gemiddelde zegt niks over de ontwikkeling van uw
kind. Wij vinden dat de punten niets toevoegen, sterker nog voor sommige kinderen is het geen
stimulans dat ze, ondanks hun inzet, geen hoger punt hebben gehaald. We horen regelmatig van
ouders dat ze de beoordeling van de persoonskenmerken (concentratie, werkverzorging, inzet,
omgaan met de kinderen en de leerkracht) belangrijk vinden. In het persoonlijk verslag van uw kind
beschrijft de leerkracht hoe uw kind dat doet op school. We beoordelen dit niet meer met een goed,
voldoende, matig of onvoldoende.
Twee keer per jaar, in december en in juli, krijgt uw kind zijn/haar portfolio mee naar huis.
U vindt hierin:
 Dit ben ik





verslag door de leerkracht
2 trots werkjes
in portfolio 2, overzicht van de gemaakte Cito-toetsen vanaf E3

Kind-oudergesprekken
Komend jaar hebben we de volgende gesprekken gepland:
 Verwachtingsgesprek in week 38. U ontvangt hiervoor een uitnodiging in het ouderportaal. De
verwachtingsgesprekken zijn gesprekken tussen ouders en leerkracht. Als ouder kent u uw
kind het beste. Samen met de leerkracht bespreekt u de ontwikkeling en de verwachtingen
voor het komende schooljaar. De leerkracht houdt met uw kind een kindgesprek onder
schooltijd. De doelen die uw kind heeft gesteld in het kind(ouder)gesprek in juni zijn hierbij
het uitgangspunt.
 In week 47, week 9 en week 24 zijn er kindgesprekken. Bij het lokaal van uw kind hangt er dan
een intekenlijst waarop u aangeeft of u hierbij aanwezig wilt zijn. De kindgesprekken waarbij
ouders aansluiten zijn na schooltijd. De gesprekken waarbij ouders niet aansluiten zijn onder
schooltijd. Het kan zijn dat u het niet nodig vindt om bij dit kindgesprek aan te sluiten,
bijvoorbeeld omdat u pas een gesprek met de leerkracht heeft gehad. De verslagen van deze
gesprekken komen in het ouderportaal te staan. Voor deze gesprekken ontvangt u geen
persoonlijke uitnodiging in het ouderportaal. Uiteraard hoort u ruimschoots van tevoren, in
een schoolbericht of nieuwsbrief, wanneer de intekenlijst op school hangt.
Wij vinden een goede communicatie tussen ouders en school belangrijk. We benadrukken dus graag
dat u altijd een afspraak kunt maken met de leerkracht om over uw kind of samen met uw kind te
praten. Op onze beurt maken we met u een afspraak als we dit nodig vinden.
Mocht u over bovenstaande informatie vragen hebben dan kunt u daarmee terecht bij de leerkracht of
bij de directie.





We zijn blij u te kunnen melden dat het brigadieren voor dit schooljaar geregeld is. Het is
gelukt om op alle tijden en plaatsen de kinderen voor en na schooltijd te laten oversteken.
De schoolbieb is komend jaar, na schooltijd op dinsdag van 14.45 uur tot 15.00 uur.
In de bijlage vindt u een brief over bouwdorp JESch

Leuke tip voor in de vakantie
http://rekenenistop.blogspot.nl/2014/06/rekenen-op-vakantie.html

Rekenen is Top!: Rekenen op vakantie
rekenenistop.blogspot.nl Boodschappen doen
Vaak betaal je boodschappen met je pinpas of
creditcard, maar als je met contant geld gaat
winkelen kun je je kind bijvoorbeeld uit laten
rekenen

AGENDA
augustus
1

di

2
3
4
5
6

wo
do
vr
za
zo

7

ma

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

di
wo
do
vr
za
zo
ma
di
wo
do
vr
za
zo
ma
di
wo
do

25

vr

26
27
28
29
30

za
zo
ma
di
wo

31

do

Jarig
Tess groep 5
Anou groep 8
Dancy
Bart groep 1-2a
Mila groep 8
Philar
Sanne groep 5
Roy groep 6
Wieske groep 4

Marit groep 5

Diede groep 1-2b

Jelke groep 8
Kim
Bouwdorp JESch
Bouwdorp JESch
Bouwdorp JESch

Start schooljaar 2017-2018

Belangrijke data in september 2017:
11 september: informatie-avond met OR
18-19-20 september: verwachtingsgesprekken
25 september: MR

Feline groep 4
Nadia groep 5
Lucas groep 4
Judy
Sara groep 6
Pim groep 6
Julia groep 5
Giel groep 7
Lizze groep 1-2b
Sjors groep 3

TERUGBLIK

Ouderbedankavond

De namenwedstrijd van het Waterschap voor de
waterontdekplek is gewonnen door Seline.
Proficiat Seline, wij vinden de Kikkertuin ook
een geweldige naam.

Juffen- en meestersdag

