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Rapporten gaan mee naar huis

Vrijdag 15 februari 2019

Groep 5/6: NME

Week 7 2019

Rapportgesprekken

Maandag 18 februari t/m 22 februari 2019

Voorjaarsvakantie

Rapporten
We hebben besloten dat we het rondom de rapporten
dit schooljaar een beetje anders gaan doen. U
ontvangt voorafgaand aan de gesprekken, op 8
februari, het eerste rapport van dit schooljaar van uw
zoon/dochter.
Graag willen we samen in week 7 in gesprek. U
ontvangt op 4 februari via de mail een uitnodiging.
Vanaf groep 3 worden de kinderen ook uitgenodigd
om mee te gaan. Het gesprek duurt ongeveer 10
minuten.
Het gesprek bestaat uit twee delen:
1. U en uw zoon/dochter mogen vertellen:
 Wat er goed gaat op school;
 Waar hij zij de komende periode aan gaat
werken, ook op het gebied van zijn/haar
gedrag;
 Wat is uw beeld als ouder/verzorger over de
ontwikkeling van uw zoon/dochter?
 Waar bent u trots/tevreden over?
2. Informatie van de groepsleraar:
 De leerkracht vertelt kort hoe zij tegen de
ontwikkeling van uw zoon/dochter aankijkt op
school.
Wij willen kinderen meer verantwoordelijk maken voor
hun eigen gedrag. We zijn aan het onderzoeken hoe
we dit het beste kunnen doen. Daarom zullen we
enkele -willekeurige- kinderen vragen om te
reflecteren op hun eigen gedrag en zelf doelen te
stellen voor de komende periode. De instrumenten die
we hiervoor gaan gebruiken kunnen verschillen per
kind/groep. Of uw kind hieraan mee heeft gedaan,
zal tijdens het gesprek aan de orde komen.
Na de rapportgesprekken gaan we als team evalueren
en zaken vaststellen. Onze ambitie is om tijdens de
gesprekken in juli iedere leerling te laten reflecteren
op zijn/haar gedrag en doelen te laten formuleren.

Wij hopen dat u (bij voorkeur beide ouders) samen met
uw zoon/dochter aanwezig zult zijn. Wilt u erom
denken dat u het rapport meeneemt naar het gesprek?
We zoeken nieuwe leden voor onze OuderRaad!
Vindt u het leuk om te helpen op school voor allerlei
zaken? Van het organiseren van Sinterklaas, Pasen of
kerst tot bijvoorbeeld een sponsorloop?
Dan bent u de persoon die we zoeken! Wilt u meer
weten of heeft u interesse? Dan kunt u contact zoeken
met Kim de Jong (voorzitter OR/moeder Sanne en
Wessel) of dit aangeven bij juf Hannah.
Afscheid juf Kirsten – lege flessenactie
Helaas moeten we u mededelen dat juf Kirsten na de
voorjaarsvakantie niet meer terug komt op de W.A.
Scholtenschool. We vinden het natuurlijk ontzettend
jammer dat ze onze school gaat verlaten, maar ze
gaat het avontuur opzoeken in het Afrikaanse
continent. Eind februari vertrekt ze richting Kaapstad
(Zuid Afrika) en zal gedurende 6 maanden reizen
langs verschillende scholen in Zuid Afrika, Malawi,
Tanzania, Kenia en Oeganda. Ze zal daar vooral
gaan samenwerken met lokale leerkrachten om met én
van elkaar te leren.
In groep 4 heeft ze met de kinderen al wat lessen
besteed aan het ontdekken van het leven in Afrika en
ze zullen daar de komende tijd nog mee verder gaan.
Afrikaanse scholen hebben veel minder middelen tot
hun beschikking dan wij in Nederland. De kinderen
leren hierover, door filmpjes, knutselwerkjes en
verhalen die Kirsten hen vertelt!

Om deze scholen, leerkrachten en leerlingen te kunnen
steunen met middelen die nodig zijn om goed onderwijs
te bieden, willen we een flessenactie tot de
voorjaarsvakantie organiseren. De komende tijd kunt u
lege statiegeldflessen op school inleveren, zodat we als
school steun kunnen bieden aan de scholen in deze
Afrikaanse landen. Met een klein bedrag kan al een
hoop worden bijgedragen! Voor meer informatie mag
altijd contact met juf Kirsten worden opgenomen.
Vervanging juf Kirsten
Aangezien juf Kirsten ons gaat verlaten, zijn we op
zoek naar een goede vervanger. Want ondanks dat
juf Grada al best wel wat dagdelen voor de groep
staat, willen we toch een goede back-up hebben.
Zodra er duidelijkheid is, zult u van ons horen.
Schoolreisgeld
We kunnen nog niet precies bekend maken waar de
schoolreisjes van de groepen 1 t/m 8 plaatsvinden.
Wél weten we het bedrag. U kunt 30 euro overmaken
op IBAN NL52 RABO 032 91 82 781 ten name van
Ouderraad W.A. Scholtenschool te Foxhol. Wilt u bij
de betaling s.v.p. de naam en groep van uw kind/
kinderen vermelden? Alvast bedankt!
Voorleeskampioen
Woensdag 13 februari gaat Danujan strijden voor de
vervolgrondes van de voorleeswedstrijd 2019. Bij deze
wensen wij Danujan héél veel succes!
Kindercarnaval

