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Gymtijden
Sinds dit schooljaar gymt groep 5 t/m 8 op maandag. Wilt u uw kind gymkleding en
geschikt schoeisel meegeven op deze dag? Wij merken dat dit sinds de wisseling naar de
maandag soms wordt vergeten.
Klas binnenkomen
Tijdens de eerste periode van het schooljaar komen ouders vaak even een kijkje nemen
in de klas als de kinderen naar school worden gebracht. Om de rust in de klas te krijgen
en een goede start te kunnen maken met de lessen is het voor de groep echter prettiger
als de ouders afscheid nemen buiten het klaslokaal. U kunt uiteraard wel na schooltijd
binnenkomen om bijvoorbeeld werkjes te bekijken.
Leesboeken gezocht
Namens de biebcommissie de vraag of iemand misschien nog leesboekjes voor groep 3/4
heeft, die een tweede leven bij ons op school kunnen krijgen. De boekjes kunnen worden
ingeleverd bij Karen de Vries (moeder Bram groep 7) en Suzanne van Bragt (moeder
Tess groep 6 en Isa groep 8).
Intekenen ouderavond groep 1 t/m groep 8
Vanaf maandagochtend 30 oktober liggen de intekenlijsten voor de oudergesprekken
klaar in de hal. U kunt zich t/m woensdag 1 november inschrijven. Daarna worden de
lijsten eventueel aangevuld en ontvangt u digitaal de definitieve versie. Wilt u bij het
inplannen van gesprekken met meerdere leerkrachten rekening houden met 10 minuten
pauze tussen de gesprekken?
Sint
De leerkrachten die het Sinterklaasfeest organiseren zijn op zoek naar een opvouwbed.
Heeft iemand er 1 ongebruikt op zolder staan? Najat en Marielle horen graag van jullie.
Nieuwe leerkracht groep 3/4
Het is gelukt om een geschikte leerkracht voor groep 3/4 op de vrijdag te vinden. Vanaf
vrijdag 3 november zal Ellen Lohle voor de groep staan. Ellen heeft al bij meerdere
scholen van ons bestuur gewerkt en heeft veel ervaring in verschillende groepen. Op
maandag 30 oktober (meteen na de vakantie ) zal ze al een ochtend meedraaien zodat de
kinderen aan haar kunnen wennen.

Adviesgesprekken groep 7 en groep 8
In december wordt met de ouders van groep 7 het voorlopig schooladvies besproken.
In groep 8 worden de ouders samen met hun kind in december uitgenodigd voor het
adviesgesprek Voortgezet Onderwijs. In dit gesprek geven wij aan welk type voortgezet
onderwijs het beste bij uw kind past.
Dit advies wordt heel zorgvuldig besproken en voorbereid met de groepsleerkrachten van
groep 7 en 8, de IBer en de directeur.
Het advies is gebaseerd op de volgende gegevens:
- De resultaten van het CITO-leerlingvolgsysteem. (Waarbij globaal aangehouden
wordt dat score I bij VWO past, II bij Havo, III bij VMBO-theoretisch en IV en V bij
de overige VMBO niveaus. Er zijn hierbij tal van combinaties mogelijk die zelfs tot
gecombineerde adviezen kunnen leiden.)
- De resultaten van eventuele andere erkende toetsen en onderzoeken.
- De resultaten van de methodetoetsen.
- De resultaten van het ZIEN! en / of Kanjertraining -leerlingvolgsysteem
(sociaal-emotionele ontwikkeling).
- De observaties van de leerkrachten t.a.v. taakgerichtheid, motivatie,
zelfstandigheid, doorzettingsvermogen en huiswerkattitude.
De CITO eindtoets wordt dus niet meegenomen in ons definitieve advies. Meestal past de
uitslag van de CITO toets groep 8 heel goed bij ons advies. Als de eindtoets lager uitvalt,
dan blijft ons advies onveranderd. Mocht een toets veel beter gemaakt worden dan
verwacht, dan is de school verplicht het advies zorgvuldig te heroverwegen.
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