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AGENDA
19 januari
22 januari
24 januari
30 januari
5 februari
14 februari
18 februari
26 februari t/m
2 maart

Doedag Lindecollege
Schoonmaakavond
Voorlichting ontbijt groep 1 en
2 in de bibliotheek
MR vergadering
Start Tevredenheidsonderzoek
Voorronde Nationale
Voorleeswedstrijd
Kerk School Gezin dienst
Voorjaarsvakantie

Aankondiging afschermen foto’s op
de website
Vanaf april 2018 gaan er strenge regels
gelden voor het gebruik van foto’s op
sociale media. We zijn daarom
genoodzaakt een deel van de website af
te schermen. De berichten onder het
tabblad "groepen", waar ook de meeste
foto's worden geplaatst, zullen dan niet
meer direct zichtbaar zijn. U krijgt begin
februari via de e-mail de inloggegevens
hiervoor toegezonden. Om de site
aantrekkelijk te houden, plaatsen we nog
wel wat meer algemene foto’s.

bijdrage wilt aanvragen. De medewerker
dient uw aanvraag in bij Stichting Leergeld.
Stichting Leergeld beslist over uw aanvraag.
U krijgt binnen 2 weken bericht. Krijgt u al
een bijdrage van Stichting Leergeld? Die
geldt voor 1 jaar. Zo nodig kunt u daarna
een nieuwe bijdrage aanvragen.
Wilt u een bijdrage voor sportkleding?
Misschien komt u in aanmerking voor een
bijdrage van het Jeugdsportfonds.
Jeugdsportfonds is een particuliere
organisatie die de contributie en/of de
sportattributen betaalt voor kinderen uit
gezinnen die leven van een uitkering, in de
schuldsanering zitten of een inkomen
hebben onder het sociaal minimum.
Vraag ook om hulp bij uw gemeente. Samen
met een medewerker bekijkt u of er nog
andere regelingen zijn waar u aanspraak op
kunt maken.

Met vriendelijke groet,
Marijke van Delft
administratief

Start SOBx groep.
(SOB staat voor Sport Op de Basisscholen)

Wil uw kind sporten maar is er geen
geld?
Bel Stichting Leergeld en vraag een
bijdrage aan. U kunt ook een e-mail
sturen. Zet daarin uw naam, adres,
telefoonnummer, de naam en de
geboortedatum van uw kind, uw
maandinkomen en de reden van uw
aanvraag. Verder gaat het zo: een
medewerker van Stichting Leergeld komt
op afspraak bij u thuis. U bespreekt hoe u
er voor staat en legt uit voor wie u een

Op maandagmiddag 22 januari, van 15.15 16.00 uur, zal in de gymzaal bij obs Zuid
gestart worden met een nieuwe SOBx
groep. Deze groep is voor kinderen uit groep
3 en 4 die op motorisch vlak wel een 'duwtje
in de rug' kunnen gebruiken.

In de afgelopen maanden is er bij alle
kinderen van groep 3 en 4 een kleine
motorische test afgenomen. Kinderen die
in aanmerking komen voor deze groep
hebben hierover al een brief ontvangen.
Spelenderwijs gaan de kinderen in een
klein groepje (max 12 kinderen), o.l.v.
een buurtsportcoach op eigen niveau
bewegen - sporten en spelen. Met als
uiteindelijk doel om tot een goede keuze
van een vervolgsport bij een reguliere
sportaanbieder te komen.
Mocht men meer informatie hierover
willen dan kunt u contact opnemen met
Frits Schnoor: mail:
fa.schnoor@gmail.com
Welkom op school:
We heten de volgende
leerlingen van harte
welkom op onze school.
In groep 1 zijn: Haajier Abdulrahim, Julia
Prins, Lévin Kuijper en Jelte Peters
gekomen.
Wij wensen jullie en jullie ouders een fijne
tijd toe bij ons op school!

Wolvega. We wensen haar veel succes toe.
Kerk School Gezin dienst:
Op zondag 18 februari wordt in de
Ichtuskerk de jaarlijkse Kerk School Gezin
dienst gehouden. Om 9.30 uur staat de
koffie klaar en de dienst is van 10.00 tot
11.00 uur.
Het thema is: “Gaan voor Go(u)d”
Iedereen is van harte
welkom.

Tevredenheidsonderzoek
Eens in de vier jaar onderzoeken we
stichtingsbreed hoe ouders, kinderen en
team over onze scholen denken. Doel van
dit grote onderzoek is om te werken aan
verbetering van ons onderwijs en dat kan
alleen maar wanneer je eerst onderzoekt
hoe de diverse groepen onze school ervaren.
Binnenkort ontvangt u een informatiefolder
over het komende onderzoek. Alles gaat via
uw emailadres en de start zal vanaf 5
februari zijn. Wil het onderzoek wel
representatief zijn dan moet minstens 60 %
van de ouders/verzorgers meewerken aan
dit onderzoek.

Schoonmaakavond:
Maandag 22 januari 2018 wordt er een
schoonmaakavond gehouden.
De ouders met de achternaam die
beginnen met de letters N t/m Z worden
verwacht.
De schoonmaaktijden zijn van 18.30 tot
19.30 uur.
Willen deze ouders een
emmer en
schoonmaakdoek
meenemen?
Voorleeswedstrijd:
Op woensdag 14 februari 2018 zal Tara
van ’t Hul onze school vertegenwoordigen
op de voorronde van de Nationale
voorleeswedstrijd in de bibliotheek te

Toetsperiode
De eerste toets periode is weer van start
gegaan. Van 15 januari t/m 2 februari
worden alle kinderen getoetst op rekenen,
lezen, spelling, begrijpend lezen en de
woordenschat.
Wat doen we met deze gegevens?
• Allereerst kijken we naar het individuele
kind, hoever is het kind in zijn of haar
ontwikkeling? Loopt hij/zij lekker
mee of blijft het kind achter of loopt het kind
voor?
Aan de hand hiervan kunnen we het
onderwijs aanpassen en
bijsturen.

• We kijken ook naar de gehele groep,
hoe staat de groep ervoor in zijn geheel.
Wanneer de groep negatief
afwijkt van het landelijk beeld, moet je
nagaan hoe dat komt. En wat moet je als
leerkracht anders inzetten om
het resultaat om te buigen. Het kan ook
zijn dat het beeld positief afwijkt van het
landelijk beeld, dan weet je dat
je als leerkracht het goed hebt gedaan.
Dat kunnen we bespreken in het team en
besluiten om een werkwijze ook
in de rest van de school toe te passen.
• We kijken ook naar de school als geheel,
hoe staan we ervoor vergeleken met
andere scholen. Hierover spreken
we ook in het team. Hoe kan het dat we
negatief staan ten aanzien van het
landelijk beeld. Wat moeten we
anders gaan doen en hoe gaan we dat dan
doen?
Wanneer we positief
afwijken, kunnen we
nagaan of dat bereikt
is door een andere
aanpak. Dan is het
goed om deze
succesvolle aanpak te
borgen.
Toetsen in groep 1 en 2:
Over de toetsen in groep 1 en 2 wordt zo
langzamerhand wel anders gedacht. Heeft
toetsen bij kleuters wel zin? Kleuters
ontwikkelen zich sprongsgewijs en wat
vandaag goed gaat, is morgen heel
anders. Daarom is observeren en
registreren belangrijker dan toetsen.
Wanneer je weet wat je moet observeren
en volgen en je doet dat ook, krijg je
voldoende informatie.
De leerkrachten van groep 1 en 2 volgen
daarom ook een opleiding in het
observeren en registeren via de leerlijnen
van Parnassys (ons
administratiesysteem).
Naast dit observeren en registreren
nemen we nog een paar toetsen af die we
belangrijk vinden voor de ontwikkeling
van de kleuters. Voor de oudste leerlingen
van groep 1 en voor alle leerlingen van
groep 2 houdt dat in dat zij de komende

periode nog wel de cito Taal- en Rekentoets
maken.

Facebook:
Zie voor de actuele verslagen van
activiteiten onze Facebookpagina

Met een vriendelijke groet namens het
team,
Freerk Elzinga

