Tjotter ouderinfo 3
Schooljaar 2018-2019
‘Samen het beste uit jezelf halen’

Agenda
Vrijdag 19 oktober

Voorstelling groep 3 en 4. Afsluiting
Kinderboekenweek
Herfstvakantie
Astrid afwezig. Eefje en Laura V. zijn
aanspreekpersoon namens de directie.
Studiedag PBS. Alle kinderen zijn vrij.
Ouderthema-avond PBS 19:30-21:00 uur
Laatste inleverdag Bag2School

Maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober
Maandag 29 oktober t/m vrijdag 2 november
Maandag 5 november
Donderdag 8 november
Vrijdag 9 november
Maandag 12 november
Dinsdag 13 november
Woensdag 14 november
Donderdag 15 november

Astrid afwezig i.v.m. koersdag directeuren.
19:30 – 21 uur MR vergadering
Alle lln. vanaf 12 uur vrij.

Vrijdag 16 november

Aanpassing jaaragenda
MR
De medezeggenschapsraad heeft een aantal data verplaatst. Op de volgende dagen heeft de MR zijn vergaderingen
komend jaar:
Donderdag 15 november
Donderdag 17 januari
Donderdag 14 maart
Dinsdag 16 april
Dinsdag 18 juni
Juffen/meesterdag
Het team heeft met elkaar afgesproken om gezamenlijk hun verjaardag op 1 dag te vieren. De juffen en meesterdag
stond nog niet in de jaarkalender vermeld. Aan het eind van het jaar vonden veel ouders niet prettig, daarom hebben
wij deze dag nu op vrijdag 1 februari gepland.

PBS ouderthema avond
Maandag heeft u van uw kind de persoonlijke uitnodiging gekregen van de PBS ouderavond op 8 november. Wij
hebben tot nu toe de volgende aanmeldingen en afmeldingen gekregen:
groep
1/2A
1/2B
1/2C
3
4
5
6
7
8A
8B
totaal

aanmeldingen
1
2
2
6
1
3
2
3
0
1
21

afmeldingen

1
3
1
1
6

Fijn, dat 21 ouders zich al hebben aangemeld en 6 ouders hebben laten weten dat ze verhinderd zijn!
Wij gaan ervan uit dat de ouders die zich niet afgemeld of aangemeld hebben dit uiterlijk vrijdag 19 oktober nog doen.
Dit zijn omgangsvormen die wij met elkaar erg waarderen.

Studiedag van 5 oktober
Op vrijdag 5 oktober was het de dag van de leraar en hadden wij een studiedag met het hele team. We hebben de dag
met elkaar goed besteed en het is fijn dat je op zulke dagen goed met elkaar de verdieping kunt zoeken. De
leerkrachten hebben de verschillende handleidingen van de nieuwe Cito 3.0 toetsen bekeken en opgezocht wat wel
toelaatbaar is bij het toetsen en wat niet. Denk hierbij aan wel of niet materiaal gebruik en wel of niet mogen
aanpassen i.v.m. onderwijsbehoefte van de leerling. Ook zijn we aan de slag gegaan met onze groepsplannen, ons
groepsoverzicht n.a.v. de methodetoetsen , citotoetsen, de input van de oudergesprekken en de eerste schoolweken
en het voorbereiden van de groepsbespreking. Iedere leerkracht heeft de afgelopen twee weken een presentatie
gegeven over zijn doelen met zijn groep voor komend schooljaar. Hierbij heeft de leerkracht ook aan kunnen geven
wat zij hierbij nodig hebben om deze doelen te kunnen bereiken.
Vanuit ons samenwerkingsverband zijn de formats van de ontwikkelingsperspectieven aangepast en moet iedere
leerkracht dit invullen wanneer nodig. Margriet, onze intern begeleidster, heeft hier een presentatie over gegeven en
de leerkrachten hebben vervolgens de tijd gekregen om hiermee aan de slag te gaan.

Scholen met Succes
In november zal er binnen alle scholen van Stichting SchOOL weer de tweejaarlijkse ouder enquête worden
afgenomen. Deze zal digitaal naar één mailadres per gezin worden verzonden. Wij stellen het op prijs wanneer u de
tijd neemt om deze enquête in te vullen. De bevindingen van de enquête worden meegenomen in de nieuwe
ontwikkelplannen van de school. Wij horen graag waar u tevreden over bent, maar ook onze ontwikkelpunten.

Bag 2 School
Vanaf maandag 29 oktober kunnen de zakken met kleding, beddengoed en ander textiel weer
ingeleverd worden. Ingeleverde kleding krijgt een goede nieuwe bestemming. De school krijgt per
kilo een bepaald bedrag. De oudervereniging bepaald waar het geld aan besteed wordt. De kinderen
hebben deze week de informatiebrief en de kledingzak meegekregen.
Op maandag 12 november worden de zakken van Bag 2 School weer opgehaald. U kunt tot uiterlijk
vrijdag 9 november de zakken inleveren.
De volgende datum voor de inzamelingsactie is op maandag 20 mei 2019.

Vanuit de oudervereniging

De

BOEKENMARKT

Is ook dit jaar weer druk bezocht door de kinderen en de ouders/verzorgers. De kinderen van
de groepen 6, 7 en 8 mochten om half 12 zelf naar de boekenmarkt komen en om 12 uur
mochten ook de kinderen van de andere groepen met hun ouders/verzorgers komen kijken.
Fijn dat er door veel mensen boeken zijn ingeleverd voor de verkoop! Zo was er voor ieder
wat wils. Er zijn veel boeken verkocht, de opbrengst van de boekenmarkt is € 193,85.
Wij wensen iedereen veel leesplezier!

Mocht u vragen hebben over deze Tjotterinfo dan horen wij dit graag.

Wij wensen iedereen een hele fijne herfstvakantie!

