Tjotter ouderinfo 11
Schooljaar 2014-2015
‘Samen het beste uit jezelf halen’

Agenda

19 juni
22 juni

Rapport mee groepen 1 t/m 7
start facultatieve oudergesprekken
groepen 3 t/m 7
Spelletjesdag groep 1 t/m 4
Musical groep 8 voor de kinderen van de
Tjotter en ’s avonds een optreden voor hun
ouders.
Laatste schooldag groep 8
Doordraaidag tot 11.30 uur
Vanaf 12.00 uur alle kinderen vrij start van
de zomervakantie.
Studiedag alle kinderen vrij
Eerste schooldag schooljaar 2015-2016!

19 juni
26 juni
29 juni
1 juli
3 juli
17 augustus
18 augustus
Personeel

Meester Willem is weer helemaal hersteld. Juf Birgitte is weer langzaam aan het
opbouwen. Zij komt twee dagen twee uurtjes in de week en werkt dan met
kinderen buiten de groep. Juf Odilia en juf Evelien re-integreren op dit moment
ook buiten de groep.
Juf Maureen werkt tot de zomervakantie nog bij ons op school en zal dan elders
gaan werken.
Juf Esther komt woensdag 17 juni even naar school om Finn aan de kinderen te
laten zien.
Verdrietig bericht
Vorige week bereikte ons het verdrietige bericht dat Kiara Jungblut, de zus van Kayley, toch nog
onverwacht is overleden. Afgelopen maandag is de crematieplechtigheid geweest. Namens de
school hebben wij bloemen gestuurd en zijn juf Laura en juf Evelien naar de plechtigheid gegaan.
Wij wensen Kayley en haar ouders heel veel kracht en sterkte toe!
Tablets en notebooks binnen de school
Zoals u weet willen wij graag tablets en/of notebooks in de groepen gaan
gebruiken. Hiervoor is door de kinderen en u als ouders geld bij elkaar
gelopen. Dit bedrag is door de oudervereniging al opzij gezet. Wij kunnen nu
4 tablets kopen, maar vinden dat een beetje summier (welke groep krijgt dan
wel een tablet en welke groep niet). Binnen de schoolbegroting wordt nu
gekeken wat de mogelijkheden zijn om in ieder geval in iedere groep een
tablet te hebben. Voor de zomervakantie komt er een ICT specialist, van een
ander schoolbestuur met ervaring met tabletonderwijs, de voor- en nadelen
vertellen en waar je in je ICT omgeving nog meer rekening mee moet
houden. Wij willen namelijk wanneer we hiermee gaan werken het wel
meteen zo goed mogelijk invoeren.
Opbrengsten van de eindcito groep 8
De kinderen van groep 8 hebben de eindcito naar verwachting gemaakt. De adviezen die de
leerkrachten aan de kinderen hadden gegeven kwamen overeen met de uitkomsten van de cito.
Wij hebben als school net boven het landelijk gemiddelde gescoord.
Landelijk gemiddelde zonder correctie

Zonder correctie de Tjotter

verschil

534,8

535,5

+ 0,7

Vakantierooster schooljaar 2015-2016
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
meivakantie
pinkstervakantie
zomervakantie

19 oktober t/m 23 oktober ‘15
21 december’15 t/m 1 januari ‘16
29 februari t/m 4 maart
25 maart t/m 28 maart
25 april t/m 6 mei
16 mei
16 juli t/m 28 augustus

De studiedagen volgen, zodra die allemaal duidelijk zijn. Het wachten is nog op een aantal
externe organisaties. Ook het prikbord zijn we al aan het vullen, maar helaas zijn nog niet alle data
van activiteiten bekend.
Vernieuwde website
In de afgelopen maanden zijn Petra Wernars (de moeder van Mark en Tessa) en juf Atteke heel
druk bezig geweest om de website te vernieuwen. Alle scholen binnen Stichting SchOOL hebben
een website omgeving die redelijk identiek is, maar waar iedere school ook zijn eigenheid in kwijt
kan. De website staat nu in de steigers en zal na de zomervakantie verder ingevuld gaan worden.
De vernieuwde website is nu al te bezoeken.

De avondvierdaagse was dit jaar weer een groot succes! Wij willen alle
ouders, die dit evenement tot een succes hebben gemaakt, enorm
bedanken voor jullie inzet en de goede organisatie. De whatsapp
avondvierdaagse groep werkte uitstekend!

Mocht u vragen over deze Tjotterinfo hebben dan hoor ik dit graag.
Wij wensen u een zonnig en goed weekend!
Mede namens het team,
Hartelijke groet,
Astrid Ruijtenberg

