Infoblad januari 2019
Activiteiten
Donderdag 14 februari
: Studiedag (kinderen vrij)
week van 18 februari
: 10 minuten gesprekken
zondag 10 maart 10.00 uur : School - kerkdienst
woensdag 13 maart
: Biddag (op school)
vrijdag 12 april
: Koningsspelen
donderdag 18 april
: Paaslunch
dinsdag 14 mei
: schoolfotograaf
donderdag 16 mei
: sportdag
20 t/m 23 mei
: Avondvierdaagse
27 t/m 29 mei
: Schoolkamp groep 8
dinsdag 11 juni
: schoolreisje kleutergroepen
dinsdag 18 juni
: studiedag (kinderen vrij)
woensdag 19 juni
: schoolreis 3 t/m 7
week van 17 juni
: 10 minuten gesprekken
dinsdag 25 juni
: musical groep 8
donderdag 4 juli
: spelletjesdag
vrijdag 5 juli
: opruimdag (kinderen vrij)
Let op : dit is de voorlopige activiteitenlijst. Er komen altijd nog activiteiten bij of soms
verandert de datum alsnog. De activiteitenlijst in het laatste infoblad dat regelmatig
rondgestuurd wordt is altijd leidend.
Vakantierooster kalenderjaar 2019
Voorjaarsvakantie
4 t/m 8 maart
Goede Vrijdag
19 april
2e Paasdag/Meivakantie
22 april t/m 3 mei
Hemelvaart
30 en 31 mei
Pinksteren
maandag 10 juni
Zomervakantie
8 juli t/m 16 augustus
-------------------------------------------------------------Herfstvakantie
14 t/m 18 oktober
Kerstvakantie
23 december t/m 3 januari
Extra vakantie kan alleen toegekend worden als aan alle voorwaarden (zie formulieren)
wordt voldaan. Verlof wordt NIET verleend in CITO toetsweken of de eerste 2 weken na
de zomervakantie.

Kinderen van Nieuw Aurora

Rondom de Kerstvieringen was het goede doel : Kinderen van Nieuw Aurora.
Op school was er een presentatie door Pim van Kampen, CVB lid van Alberoscholen en ook
de collecte was ervoor bestemd. In totaal is er een prachtig bedrag bijeengebracht :
€ 1000,-Op woensdagmiddag 23 januari hebben we de cheque overhandigd aan Pim, als voorzitter
van de stichting Kinderen van Nieuw Aurora.
Voor de cheque worden 2 grasmaaiers gekocht. Die zijn er nu niet in het dorp. De kinderen
lopen nu door lang gras, waar ook slangen inzitten. Pim neemt de maaiers zelf in de
voorjaarsvakantie mee naar Nieuw Aurora. Hij zal een filmpje maken als ze daar in gebruik
zijn. Dan kunnen we zien dat het geld ook echt goed besteed is.
Iedereen heel hartelijk dank!

Tevredenheidsonderzoek
Tweejaarlijks nemen Alberoscholen tevredenheidsonderzoeken af bij leerkrachten,
kinderen (groepen 6,7,8) en ouders. U ontvangt eind van deze maand een link naar de
vragenlijst. We zouden het erg fijn vinden als zoveel mogelijk ouders deze lijst in willen
vullen. De kinderen vullen de vragenlijst op school in. Alvast hartelijk dank.
Nieuws uit de MR
Tijdens de laatste MR vergadering is o.a. besproken :
- de lopende sollicitatieprocedure voor een nieuwe directeur per 1 augustus a.s.
- vaststellen van de begroting voor het kalenderjaar 2019
- de hygiëne op de toiletten
Ontwikkelingen op onderwijsgebied
Getal en ruimte
Sinds vorig schooljaar werken we met de nieuwste
rekenmethode : Getal en Ruimte junior. Ook het
voortgezet onderwijs werkt met deze methode. Op die
manier realiseren we een goede aansluiting voor de
kinderen van groep 8 met het vervolgonderwijs.

Blink
Dit is een methode die we dit schooljaar
uitproberen. Het vervangt de oudere methodes
voor Aardrijkskunde, Biologie en Geschiedenis.
Blink is thematischer, waardoor al die vakken
binnen een bepaald thema aan bod komen. Ook
kan er digitaal informatie opgezocht worden.
Bikkels
Is een methode voor de sociaal - emotionele ontwikkeling. Onderwerpen als pesten,
regels, weerbaarheid komen hierin aan bod. Tijdens de studiedag van 14 februari a.s.
krijgen we als team nascholing in het gebruik van deze methode.
Digitale borden
De digitale borden met een beamer aan het plafond zijn intussen bijna 9 jaar oud. Tijd
om ze te vervangen door de nieuwste Prowise borden. In de loop van de komende
maanden worden de oude borden vervangen.

Diversen
Tijdens de studiedag op 14 februari bespreken we o.a. :
- de resultaten van de M-toetsen van CITO
- krijgen we nascholing m.b.t. de invoering van / gebruik van Bikkels.
Na de Kerstvakantie zijn we met een 3e kleutergroep gestart (groep A).
In deze groep werken 2 nieuwe leerkrachten :
- juf Marieke Pilaar op maandag
- juf Chantal van Koeveringe op dinsdag, woensdag en donderdag
De groep is gestart met 10 kinderen, maar zal in de loop van de komende maanden
verder doorgroeien.
Na schooltijd vinden er soms buitenschoolse activiteiten plaats zoals dansen op
vrijdagmiddag. Vaak lopen kinderen dan al heel vroeg zonder toezicht door het gebouw.
Als uw kind aan een buitenschoolse activiteit deelneemt, wilt u er dan op letten dat ze
niet te vroeg al aanwezig zijn en gaan rondzwerven in het MFC.
Cito’s
De Citotoetsen worden in deze periode afgenomen. De
leerkrachten proberen voor een rustige, ontspannen werksfeer te
zorgen. Het is fijn als uw kind ‘s morgens goed uitgerust is en
goed heeft ontbeten.
Rapport
Dit jaar gaan we met een nieuw rapport werken. Digitaal zijn in het ouderportaal de
resultaten van methodetoetsen en CITO resultaten al zichtbaar. De uitdraai van de
resultaten, met ook op sociaal emotioneel gebied toevoegingen en de grafieken van de
CITO’s krijgen de kinderen in een mooi nieuw rapportmapje mee naar huis na de 10
minuten gesprekken in februari.

