Agenda
18 februari
21 t/m 25 februari
7 t/m 11 maart
15 maart
16 maart
17 maart
22 maart
23 maart
24 maart
25 maart
28 maart

Rapport en portfolio mee naar huis
Voorjaarsvakantie
Kwartiergesprekken groep 2 t/m 7
Wisselochtend
Open dag / Nationale daltondag
MR-vergadering
Wisselochtend
ISOB-studiedag, alle kinderen vrij
Daltonvisitatie
Het nieuwe Wisseltje komt uit
OR-vergadering

Nieuws van de directie
Dit keer echt een korte maand. Februari is natuurlijk
altijd al de kortste maand, maar nu valt ook de
voorjaarsvakantie precies aan het einde. Daarom nu al een Wisseltje. En evengoed hebben
we weer genoeg te melden, er gebeurt ook zo veel op een school.
Gelukkig hebben we de afgelopen paar weken beduidend minder last gehad van corona
dan voor de kerstvakantie. In een aantal groepen hebben we wel een aantal positieve
gevallen gehad, maar deze kinderen waren er gelukkig niet of nauwelijks ziek van. Slechts
twee leerkrachten zijn ziek geweest, verder was iedereen op school. Heerlijk!
In de persconferentie van afgelopen dinsdag hebben we ook gehoord dat we flink kunnen
versoepelen. Verderop in dit Wisseltje zetten we alle regels die voor school nog gelden
netjes op een rijtje.
Dat we langzamerhand in een meer normale situatie terechtkomen, hebben we gelukkig
ook al gemerkt. Twee groepen mochten naar een leuke voorstelling. Groep 8 ging daarvoor
op de fiets naar Castricum, voor groep 5 kwam de acteur zelfs naar onze school toe. De
kinderen konden in de speelzaal kijken naar het sprookje ‘De nieuwe kleren van de keizer’.
Voor de komende periode staan er nog meer leuke zaken gepland. We gaan weer starten
met de wisselochtenden, er komen nog meer voorstellingen aan en groep 7 maakt zich
klaar voor het fietsexamen. We gaan er een fijn voorjaar van maken. Voor nu wens ik
iedereen een ontspannen voorjaarsvakantie toe. Tot volgende week!

Dalton
Op donderdag 24 maart staat onze daltonvisitatie gepland. Op deze dag
komen twee collega’s van andere daltonscholen bij ons kijken hoe ons
daltononderwijs vormgegeven wordt. Ze komen in alle groepen kijken,
voeren gesprekken met de directie, de daltoncoördinatoren en de
leerkrachten. Daarnaast spreken ze ook met leerlingen en met ouders. We
zijn voor dit gesprek nog op zoek naar twee ouders die dit leuk vinden. We
zoeken naar een ouder uit de onderbouw (groep 1 t/m 3) en de middenbouw (groep 4 en
5). We hebben al drie ouders gevonden. U kunt zich hiervoor aanmelden via
carola.vandereng@isobscholen.nl

Nationale daltondag
Op woensdag 16 maart is het nationale daltondag. Wij plannen dan bewust onze open dag,
omdat dit een mooie gelegenheid is om daltononderwijs in de praktijk te kunnen bekijken.
We krijgen van nieuwe ouders vaak te horen hoe leuk het is om door kinderen van groep 8
ontvangen te worden. En dat ze het bijzonder vinden dat ook de kinderen uit de
onderbouw zo goed kunnen vertellen hoe het er bij ons op school aan toe gaat. Wij zijn
daar uiteraard ook heel trots op. Het is toch prachtig dat kinderen zo goed in staat zijn om
uit te leggen waar het bij het daltononderwijs allemaal om draait.

Open dag
Kent u nog ouders met kinderen jonger dan vier jaar? Misschien kunt
u ze informeren over onze open dag. De open dag is op woensdag
16 maart van 9.00 – 12.00 uur. Er kan dan een kijkje genomen
worden in de school, terwijl alle kinderen aan het werk zijn. De
rondleiding wordt verzorgd door de directie in samenwerking met
kinderen van groep 8. Er is ook een ouder aanwezig om vragen te
beantwoorden.

Corona
In de persconferentie van afgelopen dinsdag hebben we gehoord dat zo langzamerhand
vrijwel alle coronamaatregelen vervallen. Voor het onderwijs geldt dat gelukkig ook. Zo
mogen we de groepen weer door elkaar laten spelen en werken, op het schoolplein hoeven
de kinderen dus niet meer in verschillende vakken te spelen. We kunnen weer kinderen uit
verschillende groepen elkaar laten helpen met hun schoolwerk. Ook bij de overblijf mogen
de kinderen samen een broodje eten. De mondkapjesplicht vervalt. De kinderen van groep
6 t/m 8 en de leerkrachten hoeven geen mondkapje in de gangen te dragen. Daarnaast
mogen de ouders weer de school in. We hebben wel gemerkt dat kinderen heel zelfstandig
naar binnen kunnen, dus vragen we u om niet iedere dag mee naar binnen te komen,
alleen als u iets wilt vragen aan de leerkracht. In de middag komen de kinderen in ieder
geval zelf naar binnen.

Een aantal maatregelen blijft nog van kracht:








We wassen extra vaak onze handen en niezen in onze elleboog.
We schudden geen handen.
Heeft uw kind klachten, dan mag hij of zij niet naar school komen. Uw kind kan
getest worden bij de GGD. Dit geldt ook voor kinderen die gevaccineerd zijn.
Is de test negatief, dan mogen de kinderen (ook met klachten) weer naar school.
Is de test positief, dan blijven ze uiteraard thuis.
Kinderen hoeven niet langer in quarantaine als iemand in het gezin positief test.
Uiteraard moet uw kind wel klachtenvrij zijn.
Een dringend advies voor kinderen van groep 6, 7 en 8 om twee keer per week
preventief te testen. Gratis testen worden op school uitgedeeld.

Portfolio mee
Naast hun rapport krijgen alle kinderen ook hun portfolio
mee. In dit portfolio zitten werkjes van de kinderen die
ze zelf hebben uitgekozen. Dit is bijvoorbeeld een
tekening die ze mooi vinden, een bladzijde uit hun schrift
waar ze trots op zijn of een kopie van een toets die ze
goed gemaakt hebben. De kinderen bepalen dus zelf wat
ze in deze map willen stoppen. De leerkracht schrijft
twee keer per jaar een verslag van het afgelopen half jaar en stopt deze ook in het
portfolio. Op deze manier is het portfolio dus een echt overzicht van de schoolloopbaan
van uw kind. De kinderen vinden het altijd erg leuk om terug te bladeren en te kijken wat
ze in eerdere jaren erin gestopt hebben. Leuk om aan ze te vragen wat ze zich daar nog van
kunnen herinneren.
Kwartiergesprekken
Naar aanleiding van het rapport wordt u uitgenodigd voor een
oudergesprek. Tijdens dit gesprek krijgt u aanvullende
informatie over de behaalde resultaten in de les en bij de Citotoetsen. U krijgt dan ook de Cito-grafieken van uw eigen kind te
zien. Hierop is zichtbaar hoe de ontwikkeling verloopt. In groep
7 bespreken we met de ouders het voorlopig advies voor het
voortgezet onderwijs. De gesprekken vinden plaats in de week van 7 t/m 11 maart. Op
dinsdag 1 maart krijgt u van ons de uitnodiging om via de website in te schrijven voor de
oudergesprekken. Mocht het via de website niet lukken, dan kunt u een mail naar de
leerkracht sturen. We voeren de gesprekken op school.
Studiedag
Op woensdag 23 maart staat onze volgende studiedag gepland. Dit is een studiedag met
alle leerkrachten van de scholen van ons bestuur ISOB. We komen deze dag in Heiloo bij
elkaar om naar twee goede sprekers te luisteren, Sjef Drummen en Paul Kirschner. Dit zijn
bekende namen binnen het onderwijs. In de middag gaan we in workshops uiteen, hierbij
kan iedereen een passend onderwerp kiezen. Alle kinderen zijn deze dag vrij.

Een kijkje in de schoolapp
Neemt u wel eens een kijkje in onze schoolapp? Dit is de plek waar we leuke
foto’s van de kinderen plaatsen. Alleen de ouders van onze school kunnen
hier op inloggen, dus de foto’s zijn goed afgeschermd. U kunt de app
downloaden via de appstore of Google Play. De app
heet SchoolsUnited en hij ziet eruit zoals op de afbeelding
hiernaast. U gebruikt dezelfde inlog als voor het ouderportaal op
onze schoolwebsite.
De afgelopen week stonden er onder andere berichten op dat de
kinderen van groep 4 naar het speeltuintje aan de Waldijk zijn
geweest omdat ze zo ontzettend goed zelfstandig gewerkt hadden.
En in de Zebragroep lag uitdagend materiaal klaar om alle
zintuigen te prikkelen, de kinderen gingen heel enthousiast aan de
slag.

Wist je dat…
 …. de betrokkenheid van ouders in de
leesopvoeding afneemt vanaf acht jaar?
 …. maar 58 procent van de kinderen thuis met hun
ouders over boeken praat? Praten over boeken zorgt voor herhaling, verdieping en
meer begrip.
 …. ouders onmisbaar zijn bij leesmotivatie? Lees daarom zelf en geef het goede
voorbeeld, blijf een kind voorlezen ook als ze ouder dan acht zijn en blijf vragen naar
en over boeken zelfs als de boeken zelf niet gelezen zijn.

Geld verdienen voor De Wissel
Sponsor De Wissel door voor je online-aankoop eerst naar de website
www.sponsorkliks.com te gaan om te zien of jouw leverancier meedoet
en doe je aankopen via Sponsorkliks. Of download de app voor op je
telefoon. Een kleine moeite die de school direct geld oplevert!

