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Donderdag
Vrijdag
Donderdag
Dinsdag
Vrijdag

10 februari
11 februari
17 februari
22 februari
25 februari

-Studiedag team. Alle leerlingen zijn vrij
-Rapport mee
-10 minutengesprekken
-10 minutengesprekken
-Carnaval
Alle leerlingen zijn vanaf 11.45 uur vrij

Maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart
-Voorjaarsvakantie

Zwangerschapsverlof juf Sanne T
Vanaf 20 februari gaat juf Sanne T met zwangerschapsverlof. Wij wensen Sanne een hele fijne tijd toe!
Hoe gaan we haar verlof invullen?
Juf Laura gaat op de woensdagen t/m de vrijdagochtenden de leerlingen uit de groep 3B begeleiden. Op
de volgende pagina stelt zij zich aan u voor.
Vanaf ongeveer half maart staat juf Maureen op de
maandagen en dinsdagen voor deze groep.
Juf Maureen is een bekend gezicht op onze school.
Zij begeleidt momenteel samen met juf Sjak de
leerlingen uit groep 4B/5B.
Het is nog niet bekend wie tot half maart op de maandagen en dinsdagen de
leerlingen uit groep 3B gaat begeleiden. Zodra dit duidelijk is, worden de ouders uit
groep 3B hierover geïnformeerd.
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Even voorstellen…..

Even voorstellen: mijn naam is Laura Sander, ik ben
32 jaar oud. Na een aantal jaar gewerkt te hebben
als beleidsmedewerker in het onderwijs, heb ik de
overstap gemaakt naar basisschoolleraar. Voor de
klas staan in plaats van achter de computer. Ik begin
per 1 februari in groep 3B. Daar heb ik ontzettend veel
zin in! Daarnaast rond ik dit schooljaar de pabo af.
Deze volg ik in deeltijd.
Mijn hobby’s zijn: volleyballen, lekker eten en drinken,
podcasts luisteren, muziekfestivals bezoeken en op
vakantie gaan naar Italië.
'You may have the universe, if I may have Italy’ :).

Carnaval op de Kleiklont

Op vrijdag 25 februari is het weer zover . We vieren dan het carnavalsfeest op de Kringloop.
Onze school heet die dag "de Kleiklont".
De kinderen mogen deze dag verkleed naar school komen.
Om 11.45 zijn alle groepen vrij en begint de voorjaarsvakantie.
Meestal hebben we dan een prins en prinses, maar helaas zal dat dit jaar weer niet
doorgaan.
De groepen mogen nog steeds niet mengen en daarom zal het feest er iets anders uit zien.
De kinderen gaan allemaal verkleed naar hun eigen groep en daar gaan we samen
feesten. We spelen bingo met prijsjes en spelen spelletjes in de kring.
Natuurlijk krijgen we iets lekkers en gelukkig kunnen we ook met de bouw nog naar het
podium. Daar zullen de bouwen leuke carnavalsdansjes laten zien aan elkaar om in de
sfeer van het feest te komen. Dit podium is vanaf groep 3 en helaas zonder ouders.
Wij wensen iedereen een fijn verkleedfeest thuis met de kinderen en alvast een fijne
vakantie.
De carnavalscommissie

Alaaf , alaaf, alaaf !!
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Rapporten en gesprekken

Op vrijdag 11 februari krijgen de leerlingen uit de groepen 2 t/m 8 het
rapport mee naar huis.
Zoals het er nu naar uitziet organiseren wij op donderdag 17 februari en/of
dinsdag 22 februari fysieke oudergesprekken voor de ouders van de
leerlingen uit de groepen 1 t/m 8. Dit is afhankelijk van het aantal positieve
besmettingen in een groep. Deze gesprekken zijn bedoeld voor ouders die vragen hebben
over de vorderingen, werkhouding of het welbevinden van hun zoon/dochter.
Om de 1.5 meter te kunnen waarborgen mag er 1 ouder deelnemen aan het fysieke
10 minutengesprek. We stellen het op prijs als u in de gangen/ tussenruimtes van de school
een mondkapje draagt. Voert u het gesprek liever niet fysiek, geef dit dan even aan de
betreffende leerkracht(en) door.
Door de afwezigheid van juf Ria, voert meester Mike ook de adviesgesprekken voor groep
8A. Voor deze ouders gelden andere data. Meester Mike zal deze ouders hierover
informeren.
Bij de adviesgesprekken voor de groepen 8 zijn de kinderen aanwezig. Voor de overige
groepen geldt dat alleen 1 ouder aanwezig kan zijn en dat de betreffende kinderen thuisblijven.

Het inschrijven gaat via Social Schools. Aan het einde van de week zal de leerkracht van
uw kind(eren) u hierover berichten.

Grafieken n.a.v. de toetsen uit het leerlingvolgsysteem
De afgelopen periode hebben de leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 diverse Cito toetsen uit
het leerlingvolgsysteem gemaakt. Als uw kind alle toetsen heeft gemaakt, dan worden de
resultaten in grafiekvorm aan het rapport toegevoegd. Heeft uw kind nog niet alle toetsen
kunnen maken, dan ontvangt u het overzicht van de resultaten op een later tijdstip.
Om deze grafieken goed te kunnen interpreteren, heb ik de folder ‘uw kind duidelijk in
beeld’ als aparte bijlage toegevoegd.
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Uitslag leerlingtevredenheid 2021-2022

Het wetsartikel ‘Zorgplicht en veiligheid op school’ is per 1 augustus 2015 van kracht en
schrijft voor dat scholen verplicht zijn zorg te dragen voor een veilige school.
Scholen moeten onder andere eens per schooljaar de veiligheid van leerlingen op school
onderzoeken met een instrument dat een representatief en actueel beeld geeft.
De inspectie ziet toe op de naleving van deze wettelijke verplichting. Met het afnemen van
de zogenaamde ‘Vensters-vragenlijst leerlingtevredenheid’ onder de leerlingen uit de
groepen 6 t/m 8 voldoen wij aan de monitoringsplicht en de eisen die de wet ‘Zorgplicht
veiligheid op school’ stelt. Hieronder de resultaten van onze school:

Uitslag leerlingtevredenheid 2021-2022
Over de school
Hoe vind je het op school?
Hebben jullie een leuke klas?
Vind je het leuk om met de kinderen uit jouw klas om te gaan?

Gemiddeld cijfer
7,4
7,2
7,6

De lessen op school
Ben je tevreden over wat je leert op school?
Vind je de regels op school duidelijk?
Ben je tevreden over de uitleg van je juf of meester?
Vertelt je juf of meester je duidelijk wat je goed of fout doet?
Helpt je juf of meester je goed als dat nodig is?

8,4
8,2
8,4
8,2
8,9

Rapportcijfer
Welk rapportcijfer geef je de school?

8,1

Bovenstaande is ook gepubliceerd op de site https://www.scholenopdekaart.nl/
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