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Primeur

nieuwsbrief

Beste ouders / verzorgers.

We zijn al weer een paar weken in het nieuwe jaar 2019 aan de slag. Ik hoop dat iedereen een fijne kerstvakantie heeft gehad en weer vol goede moed het nieuwe jaar in gaat. Op school wordt
inmiddels hard gewerkt, en deze weken staan de CITO toetsen centraal. De CITO geeft ons objectieve informatie over het kennis– en vaardigheidsniveau van de kinderen. De eigen observaties
van de leerkrachten vormen de belangrijkste bron van informatie in de praktijk van alle dag. Toetsen maken het beeld van de leerkracht compleet. In veel gevallen bevestigen toets resultaten wat
de leerkracht al weet.
Via de medezeggenschapsraad heeft u de laatste informatie over het locatieonderzoek vernomen
en welke stappen er nu gezet gaan worden. De overleggen met MR, bestuur en directie zijn altijd
constructief en worden door betrokkenen als prettig ervaren. Met elkaar denken we na over de
toekomst van de school.
Met de directeuren van de Sassenheimse basisscholen is afgesproken geen gezamenlijke open
dag meer te houden. Uit ervaring merken wij dat ouders een persoonlijk gesprek en een individuele rondleiding prettiger vinden en zo een beter beeld krijgen van de school. Er worden met regelmaat rondleidingen gegeven en we merken dat mensen belangstelling hebben voor onze school.
Op 22 februari a.s. is er een studiedag en hebben de kinderen vrij. De ochtend van deze studiedag
zal in het teken staan van het schoolplan 2019-20122. De bedoeling van het nieuwe schoolplan is
dat wij als school laten zien welke kwaliteitseisen wij aan onszelf stellen en hoe we gaan voldoen
aan de basiskwaliteit. De eisen voor de basiskwaliteit zijn de wettelijke minimumeisen waaraan
elke school moet voldoen. Ons schoolplan zullen we met regelmaat voorleggen aan de MR om
hen mee te nemen in dit proces. Het uiteindelijke schoolplan zal ter instemming worden voorgelegd aan de MR.
Met vriendelijke groet,
Adelheid Bierman

Januari 2019

Ouderraad.
Bianca van Munsteren en Evelyn Schuil zijn wegens drukke werkzaamheden gestopt met de ouderraad. Wij willen hen bedanken voor alle inzet voor de kinderen en de school.
identiteit
De afgelopen week hebben wij met regelmaat identiteit op de agenda staan. Zo is er ook een bespreking geweest over de dienst Kerk en School die jaarlijks op een zondag in februari wordt gehouden. In
het verleden was dit een goed bezochte dienst met als doel de band tussen school en kerk te verstevigen. De laatste jaren merken wij echter dat de animo voor deze dienst aan het teruglopen is. Met
elkaar hebben we gekeken naar een andere manier waarop we de band tussen kerk en school kunnen aanhalen. We hebben hierbij de predikanten van de Protestante Gemeente Sassenheim betrokken en er is een gesprek geweest met ds. Annette Bosma en ds. Hendrik Betting. Zij willen graag meedenken en meewerken aan een goede samenwerking.
We hebben de volgende afspraken gemaakt: De dienst Kerk en School komt te vervallen. Daarentegen willen we jaarlijks een Christelijk feest in de kerk vieren. Dit jaar hebben we gekozen voor een
Paasviering in de Sassenheimse dorpskerk.
Een aantal groepen krijgt een rondleiding in de dorpskerk. Hier maken ze kennis met een stukje geschiedenis van de kerk en het gebouw. Een aantal groepen gaat op bezoek in de kerk aan de Julianalaan. Daar krijgen ze les in de gebruiken en gewoontes van de kerk en het gebouw.
Jaarlijks zullen we bovenstaande evalueren.
Rapport
11 februari ontvangen de kinderen hun eerste rapport van dit schooljaar. Met dank aan meester Jordy heeft het rapport een nieuwe lay-out gekregen en hebben we de inhoud herzien. Bij het onderdeel rekenen hebben we een meer specifieke
onderverdeling gemaakt. Het voordeel voor de leerkrachten is nu dat de
toets resultaten van de methodes automatisch verwerkt worden in het
rapport.

Samen met Tinka en juf Felicia hebben we kritisch gekeken naar het rapport van de kleuters en zijn tot een aanpassing gekomen. In de kleutergroep maken we gebruik van het observatiesysteem van KIJK. Dit is een
observatie instrument waarmee het ontwikkelingsverloop van kleuters
op diverse ontwikkelingsgebieden over langere tijd kan worden geobserveerd en geregistreerd. De informatie van deze observaties bespreekt de
leerkracht altijd persoonlijk. De kinderen ontvangen deze observaties
ook in een rapportmap.
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Zondag 3 februari is er een jeugdvoorstelling in theater ‘t Onderdak.
Waar gaat de voorstelling over?
Kwieék, kroetsj, fliep, knars! De Snoepfabriek draait op volle toeren! De heerlijkste snoepjes rollen
van de band. De harde werkers Kay Zoet, Zoë Zout, Zacharias Zuur en Ben Bitter doen al jaren met
veel plezier hun werk. Maar het roer moet om! China, Rusland en Engeland blazen hun bestellingen
af. Deze landen willen iets nieuws, iets fris, iets flitsends! Directrice Rosalita roept daarom de hulp
in van haar heimelijke liefde, de snoeplegende Mr. Smaakmaker. Deze glibberige gladjakker laat
met zijn moderne (wan-)smaken de boel totaal in de soep lopen. In een ultieme poging de fabriek
te redden slaan Zoet, Zout, Zuur en Bitter de handen ineen om het lekkerste snoepje ooit te fabriceren! Het is erop of eronder. Zullen zij De Snoepfabriek weten te redden van de dreigende ondergang!?
De Snoepfabriek is alweer de vijfde spetterende muzikale voorstelling van Kleintje Kaf en zit vol
met nieuwe liedjes. Geschikt voor kinderen van 4 tot 8 jaar en hun familie.
Kaarten kosten € 8,50 - Kaart verkoop: www.hetonderdak.nl
Theater t Onderdak, J.P. Gouverneurlaan 40 A, 2171 ER Sassenheim, telefonisch bereikbaar maandag tot en met vrijdag van 10-10.30 uur 0252-22 58 74

