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LAATSTE NIEUWS.
•

•

AVG.
U heeft er vast al veel over gehoord en gelezen, de nieuwe privacywet AVG die op 25 mei is ingegaan.
Inmiddels is het 25 mei geweest en is de nieuwe privacywet van kracht gegaan. Binnen Stichting ROOS
hebben wij natuurlijk niet stil gezeten. Onze vragen waren vrij helder: Wat moeten (en kunnen) wij als
onderwijsorganisatie doen om aan deze nieuwe, strenge privacywet te voldoen? En misschien nog wel
belangrijker: Hoe gaan wij dat aanpakken? De privacyverklaring staat op onze website, hierin wordt ons
beleid verder toegelicht.
Tevredenheidsonderzoeken.
In april hebben we u gevraagd om mee te werken aan het oudertevredenheidsonderzoek. 46 ouders hebben
de vragen van het onderzoek beantwoord. Dit is een heel mooi resultaat. Over het algemeen kunnen we
stellen dat de ouders tevreden zijn over de school, we hebben het rapportcijfer 7,9 gekregen. Het hoogst
scoorden de vragen: Hoe veilig voelt uw kind zich op school (8,3) en Hoe tevreden bent u over de
vakbekwaamheid van de leerkrachten (8,3). Iets lager dan vorig jaar scoorden de vragen: Hoe tevreden
bent u over de informatie die u krijgt over wat er op school gebeurt (7,8) en Hoe tevreden bent u over de
informatie die u krijgt over uw kind (7,7). De vragen betreffende de informatie scoorden iets lager dan vorig
jaar, maar toch een mooi cijfer. We hebben het laatste jaar veel geinvesteerd in het verstrekken van
informatie naar ouders. Dit schooljaar is Het Schakelnieuws veel vaker verschenen dan vorig schooljaar,
bijna iedere vrijdag. Deze ontvangt u in uw mailbox en indien u dit wenst op papier. Heeft u het
Schakelnieuws gemist, dan kunt u altijd een exemplaar pakken uit de ouder-informatiekast in het halletje bij
de ingang van de onderbouw. Door de leerkrachten wordt u geinformeerd via de Parroapp, alle ouders
hebben een uitnodiging ontvangen om de Parroapp te installeren op hun smartphone of tablet. U kunt
dagelijks de onderwijsresultaten van uw kind volgen in het ouderportaal, hiervoor hebben alle ouders vorig
jaar al een uitnodiging ontvangen. Tevens komt 5x per jaar onze schoolkrant uit, met daarin veel informatie
en werk van de kinderen. Indien u ideeen heeft hoe wij de informatie naar onze ouders nog kunnen
verbeteren, dan staan wij daar graag voor open. U kunt met uw ideeen terecht bij de leerkracht van uw
kind, juf Hetty, de medezeggenschapsraad of de ouderraad.
Het leerlingtevredenheidsonderzoek is afgenomen in de groepen 6, 7 en 8. Van onze leerlingen kregen we
het rapportcijfer 8,7. Dit is heel hoog en daar zijn we uiteraard heel blij mee. De vraag die het hoogste
scoorde: Hoe tevreden ben je over de uitleg van je juf of meester? (9,2) en het laagste scoorde de vraag:
Hoe graag ga je naar school? (7,6).
De resultaten van de tevredenheidsonderzoeken kunt u teruglezen op de website: Scholen op de kaart. Ga
dan naar het kopje: waardering.

GROEP 1/2.
Dit was de laatste week dat we bezig waren met het project Kunst. Volgende week beginnen we met project
Verkeer. De ouderbrochure en de begrippenlijst kunt u op de oudertafel vinden. Deze staan ook op onze website
onder het kopje van groep 1/2, project.
Fruitdag
Elke donderdag is het fruitdag bij ons op school. Tijdens het eten en drinken zou het fijn zijn dat uw kind dan iets
van fruit mee heeft naar school. Op de andere dagen mag het natuurlijk ook.
Cito toetsen
We beginnen met het afnemen van de cito toetsen.
Regel van de week: Zeg niet nee maar speel met mij mee.

Letter van de week: We herhaalden de letter v van verf en o van orkest.
Taal: Groep 1 gaat tijdens het project Kunst voorwerpen koppelen aan een plaatje. Ze gaan plaatjes op de goede
volgorde leggen. Ze leren dat een zin uit woorden bestaat. Daarnaast gaan ze mkm woorden (roos, vis enz.)
nazeggen. Ze leren wat een klok is.
Ze gaan woorden in stukken hakken en plakken.
Rekenen: Groep 1 herhaalt tijdens project Kunst de cijfers 9 en 10. Ze leren de getalsymbolen tot 10 door er
hoeveelheden aan te koppelen. Ze gaan leren wat buurgetallen zijn en ze leren wat rangtelwoorden zijn, dus
eerste, tweede, derde, enz.
Groep 2 herhaalt deze week de cijfers 19 en 20. Ze gaan materiaal sorteren op verschillende kenmerken, zoals
driehoek en rood. Ze gaan ordenen, vergelijken en schatten tot 20.
Met groep 1 & 2 zijn we met de rekenmethode Pluspunt verder gegaan met het thema Kunst. Ze gingen verder
met meten en wegen. Welke lijst past om mijn kunstwerk en welke zakken zijn zwaar of licht. Ze gingen spiegelen
met spiegels. Ze leerden verkort tellen tot 10. Ze gingen tellen met telbare hoeveelheden of te wel hoeveel appels
zie je op je stilleven. Ze gingen werken met de begrippen meer-minder-evenveel.
Activiteiten kalender voor de komende weken.
17-06-2018 Vaderdag
03-07-2018 10 minuten gesprekken.
04-07-2018 Het rapport gaat mee naar huis.

GROEP 3/4.
Groep 3.
Alle Citotoetsen zijn klaar, maar we moeten voor rekenen deze week nog wel de Kwartaaltoets maken. De
resultaten van de Citotoetsen worden tijdens de eerstvolgende 10 minuten gesprekken op 3 juli met u besproken.
Met de rekenmethode Pluspunt zijn we gestart met Blok 11.
Veel lezen is heel belangrijk, iedere dag op school en thuis.
Groep 4.
Ook groep 4 is bijna klaar met de Citotoetsen, we moeten alleen de toets Begrijpend Lezen nog maken. Daarnaast
zijn we deze week nog wel druk met een aantal methode gebonden toetsen: Kwartaaltoets (rekenen), Taaltoets
week 33/34 en de Mixtoets week 35 (spelling).
Op donderdag is het Fruitdag. Het komt nog steeds voor dat kinderen op donderdag koekjes meenemen. Deze
geven wij op donderdag weer mee terug naar huis. Op de andere dagen mag het wel.
GROEP 5.
Geen nieuws deze week, behalve dat we ontzettend hebben genoten van het schoolreisje.
6 kinderen hebben het huiswerkpakket niet ingeleverd. Maandag moet het op school zijn. Dit was het
laatste huiswerkpakketje voor dit schooljaar.
GROEP 6.
Donderdag 14 juni heeft groep 6 een Topotoets van Hoofdstuk 6. De kinderen hebben de blaadjes mee naar huis
om te leren.
GROEP 7/8.
Maandag 18 juni van 19.00 uur uur tot 20.00 uur is er een voorlichtingsavond voor ouders over het schoolkamp

Het schoolkamp is van maandag 25 juni t/m woensdag 27 juni. Sommige leerlingen moeten ’s middags naar de
kennismakingsmiddag van Het Noordik. Dit is geregeld. Donderdag 28 juni zijn de leerlingen vrij, vrijdag 29 juni
hebben ze wel gewoon school.
Het schoolkamp gaat dit jaar naar groepsaccommodatie De Eskamp in Lemele.
We gaan hier op de fiets naar toe. Voor de veiligheid van uw kind en alle andere kinderen vinden we het heel
belangrijk dat de kinderen op een veilige fiets op schoolkamp gaan. Daarom houden wij een fietscontrole op
donderdagochtend 14 juni. Mocht dan blijken dat er aan de fiets van uw zoon/dochter nog iets niet in orde is, dan
heeft u nog ruim de tijd om dit te herstellen.

