Tjotter ouderinfo 11
Schooljaar 2015-2016
‘Samen het beste uit jezelf halen’

Agenda
Vrijdag 27 mei
Zondag 29 mei tot en met woensdag 1 juni
Donderdag 2 juni
Woensdag 8 juni
Donderdag 16 juni
Maandag 20 juni
Vrijdag 24 juni

Voorstelling groep 5 en groep 7
Groep 8 op schoolkamp Vlieland
Groep 8 vrij
Korfbal groep 3 / 4
Studiemiddag alle leerlingen vrij
Iedereen krijgt zijn rapport mee
Voorstelling groep 5/6

Team
Juf Carola is in blijde verwachting. In oktober verwacht zij haar tweede kindje
Juf Annemiek heeft in de vakantie een blindedarm ontsteking gehad en is hieraan
geopereerd. Op dit moment is zij nog herstellende van de ingreep. Juf Minke vervangt
haar zolang dit nodig is. Juf Annemiek zal hierdoor ook niet meegaan op kamp.
Cito eindtoets behaald
Met de resultaten van de Citotoetsen vergelijk je de school met vergelijkbare scholen in Nederland. De Cito
eindtoets van groep 8 is altijd een moment van bezinning. Hebben wij ons vooraf gegeven schooladvies goed
bepaald of zitten er grote verschillen tussen de uitkomst van de eindcito en het advies van de school? Hoe
doen wij het ten opzichte van scholen met een vergelijkbare leerlingenpopulatie? En hoe doen wij het ten
opzichte van het landelijk gemiddelde?
Onze eindcito score is dit jaar:
Cito score Tjotter
535,1

Landelijk gemiddelde
534,5

+ 0,6

Wanneer we naar de uitkomsten kijken kunnen we concluderen dat onze adviezen goed overeenkomen met
de uiteindelijke score op de eindcito. Wij scoren iets boven het landelijk gemiddelde. Wij doen het dit jaar iets
beter dan andere scholen met een vergelijkbare leerlingenpopulatie. Wij zijn hier tevreden over, maar kijken
ook naar wat we nog verder kunnen versterken binnen ons onderwijs. Hierdoor blijf je als school in
ontwikkeling.
Schoolvakanties 2016-2017
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag en pasen
Meivakantie
Hemelvaart en dag na hemelvaart
Pinkster
Zomervakantie

17 oktober t/m 21 oktober 2016
26 december t/m 6 januari 2017
20 februari t/m 24 februari 2017
14 april t/m 17 april 2017
24 april t/m 5 mei 2017
25 mei t/m 26 mei 2017
5 juni 2017
24 juli t/m 1 september 2017

Schooltijden volgend schooljaar
In de Mr hebben wij de schooltijden van de school besproken. Volgend schooljaar kunnen wij met de hele
school naar een 940 uren rooster over. Dit betekent dat alle kinderen van groep 1 t/m 8 nu evenveel uren
kunnen maken per jaar. De MR heeft besloten om ons voorstel aan te nemen en de schooltijden van alle
groepen gelijk te trekken.
Vanaf schooljaar 2016- 2017 worden de tijden:

Ochtend
Middag

Maandag
08.30 – 12.00 uur
13.15 – 15.15 uur

Dinsdag
08.30 – 12.00 uur
13.15 – 15.15 uur

Woensdag
08.30 – 12.00 uur
Leerlingen vrij

Donderdag
08.30 – 12.00 uur
13.15 – 15.15 uur

Vrijdag
08.30 – 12.00 uur
13.15 – 15.15 uur

Door het 940 uren rooster hebben alle groepen volgend jaar 7 studiedagen, een aantal studiemiddagen en
een extra week meivakantie, waardoor de kinderen twee weken meivakantie hebben. De leerkrachten

hebben op deze momenten de tijd en ruimte om zich verder te ontwikkelen (scholing), analyses te maken,
groepsplannen aan te passen e.d.. Hierdoor hopen wij dat de hoge werkdruk die leerkrachten ervaren
verminderd wordt.
Mian
Met Mian gaat het goed, hij is nog herstellende, de vooruitzichten zijn goed. Hij moet nog wel diverse
onderzoeken ondergaan, CT-scan, gehoortest, logopedist, een bezoek aan de neuroloog. Lichamelijk lukt
nog niet alles, wat voor hem heel frustrerend is, de ochtenden probeert hij al wel mee te doen op school,
maar in de middag is hij doodmoe. Wij zullen de aankomende weken nog veel te vinden zijn in de VU, er is
nog een lange weg te gaan, maar met veel, geduld, tijd en liefde hopen wij dat het uiteindelijk allemaal weer
goed komt. Het leukste bezoek wat Mian vindt aan de VU is 10 juni, dan staat er een bezoek aan de trauma
helikopter gepland, ook zijn wij als gezin uitgenodigd om vrijdagavond 3 juni een bezoek te brengen aan Artis,
deze wordt dan open gesteld voor alle kinderen die behandeld zijn of onder behandeling staan van het AMC
en de VU, dus ook dat is een heel leuk vooruitzicht. Wij zullen jullie op de hoogte houden met betrekking tot
alle ontwikkelingen.
Via deze update willen wij graag van de gelegenheid gebruik maken om iedereen te bedanken voor de vele
kaarten, tekeningen, de lieve woorden, de belangstelling die Mian en wij hebben mogen ontvangen, echt
super.
Ouder thema avond
Op 12 mei hadden wij een ouder thema avond gepland. Helaas kon deze vanwege te weinig aanmeldingen
niet doorgaan. Toch willen wij u graag meenemen in onze schoolontwikkeling. In het nieuwe schooljaar zullen
wij opnieuw een ouder thema avond plannen waarbij wij u informatie geven over PBS (positive behavior
support). Uw mening vinden wij belangrijk zodat wij samen kunnen werken aan een positief klimaat op de
Tjotter.
Thema veiligheid en hulpdiensten groep 1 t/m 4
De kinderen van groep 1 t/m 4 zijn na de meivakantie begonnen met het thema
veiligheid en hulpdiensten. Wie kunnen beter vertellen wat ze allemaal doen dan
de hulpdiensten zelf? Daarom hebben we een aantal ouders, werkzaam bij de
brandweer en politie gevraagd of ze in de groepen wat wilden vertellen over de
werkzaamheden van de verschillende hulpdiensten. Dat wilden ze graag komen
doen mits er geen calamiteiten zouden zijn. Afgelopen donderdag 19 mei hebben
we bezoek gehad van de brandweer, politie en ambulance. Het was een enorme
verassing dat er van iedere hulpdienst een auto aanwezig was. De kinderen
mochten een kijkje nemen in elke wagen en ervaren hoe het is om een
brandweerspuit vast te houden en zover mogelijk proberen het water weg te
spuiten. Ook mochten de kinderen ervaren hoe zwaar sommige
kledingstukken/materialen van de politie en brandweer zijn en de brancard in een
ambulance uitproberen. Even was er wat paniek bij een aantal juffen toen ze
handboeien om kregen en het sleuteltje voor korte tijd zoek was. Wat de nodige
hilariteit opleverde bij de kinderen. De rest van de school heeft een glimp en een geluid mee gekregen van
de hulpdiensten want uiteraard moesten ook de sirenes even worden uitgetest. Even dachten we dat de
politiehelikopter ons ook nog een bezoekje kwam brengen maar na een rondje om de school vloog deze
toch weer verder. Na een ochtend met een schat aan informatie en ervaringen rijker met dank aan de
hulpdiensten gaan we de komende 3 weken verder met ons thema veiligheid/hulpdiensten.

Avond4daagse
De afgelopen week hebben 63 kinderen de avond4daagse gelopen. Alle
kinderen hebben met begeleiding van ouders en verzorgers de 5 kilometer
gelopen. Vol enthousiasme en hard zingend hebben zij hun medaille
gekregen. Wij willen alle ouders en begeleiders en de oudervereniging
bedanken.

Vakantie bieb
De bibliotheek heeft voor de vakantie leesboeken beschikbaar gesteld die via een app beschikbaar zijn. Dit
zijn zowel jeugdboeken en boeken voor volwassenen. Op de website www.vakantiebieb.nl staat de link om
de gratis app met boeken te downloaden.
Atletiek groep 5 en 7
Groep 5 en 7 hebben afgelopen vrijdag de atletiek sportdag gehad op de atletiekbaan.
Vrijdag 20 mei
Eerst kwamen we bij elkaar we kregen het schema te
horen, daarna gingen we lekker aan de slag. Wij
begonnen met horde lopen dat was heel leuk maar ook
heel zwaar. Toen we allemaal klaar waren gingen we naar
hoog springen. Dat vond ik zelf het aller leukste. Toen
gingen we naar ver springen. Dat was ook heel leuk
daarna was er pauze. We kregen allemaal een stroopwafel
en een pakje drinken. Toen ik het op had liep ik met
Imani naar de hardloopbaan, ik rende een half rondje.
Dat vond ik al meer dan genoeg. Toen de pauze voorbij
was begonnen we met kogel stoten, dat was best
makkelijk. Als laatste gingen wij naar vergooien toen was
de atletiek ochtend al voorbij. We kwamen allemaal bij elkaar en zongen nog een verjaardag liedje voor Olivier.
Toen afmelden en lekker naar huis.
Geschreven door Maren (groep 5/6)

Fietsexamen
D e leerlingen van groep 7 hebben afgelopen maandag het fietsexamen gedaan. In
afwachting van een regenachtige maandag hadden de leerlingen mooi fiets weer. Een
aantal kinderen waren de route vergeten maar kwamen gelukkig weer op de
eindbestemming. Op een kind na hebben alle leerlingen het fietsexamen gehaald. Helaas
waren niet alle fietsen goed gekeurd.

Vanuit de Oudervereniging
De Oudervereniging draagt zorg voor de leuke zaken op school. Activiteiten die in eerste instantie niet tot de
dagelijkse zaken behoren, maar wel de tijd van uw kind op school nog leuker maakt.
De Oudervereniging ondersteund onderstaande activiteiten zowel met fysieke hulp alsmede met financiële
ondersteuning:

Boekenmarkt

Kinderboekenweek

Activiteiten rond Sinterklaas

Kerstmarkt

Playbackshow

Koningsspelen




Avondvierdaagse
Afscheid groep 8

Naast deze activiteiten worden door de school activiteiten georganiseerd, waarvoor de oudervereniging een
financiële bijdrage geeft, denkt u hierbij aan:

culturele bezoekjes

pietengym voor de kleuters

schoencadeautjes met Sinterklaas

klassencadeau’s met Sinterklaas

excursies die passen bij het lesprogramma

voetbaltoernooi

volleybaltoernooi

rekentoernooi/wedstrijd

sportdagen

spelletjes dag voor de kleuters

de jaarlijkse playbackshow

de musical en het afscheidsfeest van groep 8

drinken en versnaperingen tijdens activiteiten.
Tot slot proberen wij met een clubje fotograferende ouders bij zoveel mogelijk activiteiten foto’s te maken, die
op onze besloten Facebookpagina te zien zijn(iedereen met Facebook kan lid worden van deze pagina) en
die vaak ook in de gangen van de school opgehangen worden.
Voor al deze activiteiten is uw bijdrage welkom. Momenteel hebben we de bijdrage
van ongeveer 60% van de leerlingen ontvangen dat brengt de stand op een kleine €
5500,00 goed voor ongeveer 71% van de totaal mogelijke ouderbijdrage. Hoe meer
ouders bijdragen hoe beter we de school kunnen ondersteunen. De vrijwillige bijdrage
voor het lopende schooljaar is vastgesteld op € 33,00 voor het oudste kind op school,
voor elk volgend kind is de bijdrage steeds € 5,00 lager. Dus voor € 61,00 voor 2
kinderen, € 84 voor 3 kinderen etc. Heeft u nog niet betaald , dan kunt u het bedrag
voor uw kind(eren) over op IBAN NL53INGB0000337790 t.n.v. Oudervereniging OBS de
Tjotter o.v.v. "Ouderbijdrage de Tjotter" en de naam/namen van uw kind(eren)op de
Tjotter. Heeft u problemen met het betalen van de ouderbijdrage neem dan contact
met ons op dan kunnen we kijken of we u kunnen helpen Mail ons op:
oudervereniging.tjotter@stichtingschool.nl

Mocht u vragen hebben over deze Tjotterinfo dan horen wij dit graag.
Mede namens het team,

Astrid en Eefje.

