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9 januari 2019

Geachte ouder(s), verzorger(s),
We zijn weer een nieuw jaar ingegaan. We wensen iedereen nogmaals een gezond en
gezegend 2019 toe! In deze nieuwsbrief vragen de volgende zaken de aandacht:

Personeel
Beertje Vinke is nog steeds ziek. Wel komt ze af en toe een uurtje op school. Zij ondersteunt
dan de invalkracht in haar eigen groep.Ook José Zeevat zit thuis met o.a. een longontsteking.
Het is nog niet duidelijk wanneer zij hun werkzaamheden weer volledig kunnen hervatten.
Het blijkt dat het steeds moeilijker wordt om invallers te kunnen krijgen bij ziekte of
afwezigheid van een leerkracht. Onze invalpool is zeer beperkt gevuld. Ik wil u dan ook via
deze weg vragen of u nog iemand kent in uw familie of kennissenkring die een
onderwijsbevoegdheid heeft en eventueel wel wil werken. Wilt u vragen of diegene dan
contact op wil nemen met school? Alvast bedankt!

Inschrijfavond / open morgen
Maandag 28 januari (19.00 - 20.00 uur) is de inschrijfavond. We hopen ook dit jaar op veel
inschrijvingen. Kent u nog iemand die erover denkt zijn of haar kind naar onze school te
sturen, wilt u dan dit tijdstip aan hem of haar doorgeven?
’s Morgens is er de gelegenheid voor nieuwe ouders om “sfeer te komen proeven”
(tussen 9.00 en 12.00 uur). Het gaat om kinderen die in het schooljaar 2018-2019
(of eerder) 4 jaar worden. Denkt u (als u uw kind komt aanmelden) ook aan een document
waarop het Burger Service Nummer van uw kind staat? Wij zijn verplicht om er een
kopie van te maken.

Toetsweken

In deze weken worden ‘s morgens de (cito)-toetsen voor woordenschat, technisch lezen,
spelling, begrijpend lezen en rekenen afgenomen. In alle groepen worden deze toetsen
afgenomen door de groepsleerkrachten. Wilt u hier rekening mee houden met het maken van
afspraken bij de huisarts, de tandarts e.d.
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Uitslag leerlingenenquête
In november is er door de leerlingen van groep 5 t/m 8 een tevredenheidsenquête afgenomen.
Allerlei aspecten die te maken hebben met het onderwijs kwamen aan bod. U kunt dan
denken aan het pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht, het schoolklimaat,
zorg en begeleiding, het aanbod van het onderwijs etc.
De uitslag is besproken met het team en in de medezeggenschapsraad
Over het geheel genomen zijn onze leerlingen erg tevreden. De kinderen voelen zich veilig
bij ons op school, ze vinden dat de leerkrachten goed met de kinderen omgaan en dat de
school goede regels heeft.
Verder vinden de leerlingen dat de lessen goed georganiseerd zijn, dat er op tijd wordt
begonnen en dat de lessen rustig verlopen.
De leerlingen geven aan dat de leerkrachten rekening houden met de mening van de
leerlingen
Als aandachtspunt zouden de leerlingen graag het volgende willen:
·
Meer werkvormen waarbij wordt samengewerkt.
·
Instellen van een leerlingenraad die meedenkt en meepraat over schoolzaken
(Dit punt zal door Albert Magré worden opgepakt)
De gehele uitslag van de enquête kunt u op school inzien.

Schoolschoonmaak
Op maandag 21 januari is er de halfjaarlijkse schoonmaakmiddag/avond. We willen u
hierbij vragen deze middag of avond vrij te houden. We rekenen op uw komst om ons
een paar uurtjes mee te helpen. Als iedere ouder eventjes komt helpen dan zijn we ook zo
klaar! Het gaat in eerste instantie om het schoonmaken van de ruimtes die gezamenlijk
gebruikt worden zoals het speellokaal, ruimte buiten de lokalen, overblijfruimte en de hallen.
Bij voldoende opgave kunnen de lokalen ook extra worden schoongemaakt.
Wilt u via mail even aangeven of u komt! We rekenen op u!

Studiemiddag

Op 14 februari zijn de kinderen ’s middags vrij i.v.m. een studiemiddag van het personeel.

Agenda:
jan/feb:
21 januari:
28 februari:
12 februari:
14 februari:
2001

Cito toetsen groep 3 t/m 8
Schoonmaakavond
Open ochtend / Aanmeldavond
Spreekuur
Kinderen ‘s middags vrij

Met vriendelijke groet
Personeel Da Costaschool
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