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De Lente

Belangrijke data:
•
14 februari Valentijn
Sponsorloop
•
17 – 21 februari
•

voorjaarsvakantie
Na de voorjaarsvakantie schooltevredenheidspeiling, lees bijgestuurde of aan uw
oudste kind meegegeven brief

Valentijn sponsorloop
Het is bijna zover, de Valentijn Sponsorloop. Heeft uw kind al sponsoren gezocht en gevonden? De
opbrengst is voor de gezellige Lentedag op 20 maart! Zet u deze datum alvast in de agenda? We hebben
dan auto’s nodig om de kinderen te vervoeren.
A.s. vrijdag maken we er een sportief evenement van voor de leerlingen samen met alle supporters!

Schoolplein
Morgen beginnen de werkzaamheden aan het schoolplein. Na het verwijderen van de grote boom zou
direct het plein onder handen genomen worden. Ondanks veel bellen en mailen heeft het lang geduurd tot
er werkelijk iets gebeurde. We zijn blij dat de kinderen binnenkort weer veilig kunnen spelen op het plein!

Schooltevredenheidspeiling
Het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs is erg belangrijk voor de scholen
van Meer Primair. Tweejaarlijks stellen we, mede daarom, leerlingen van groep 5 t/m 8, ouders en
medewerkers in de gelegenheid om ons te informeren over hetgeen zij belangrijk, waardevol en
plezierig vinden aan onze school. Ook horen wij graag op welke punten verbetering zou moeten
plaatsvinden. In samenwerking met ‘Scholen met Succes’ nodigen wij u van harte uit om deel te
nemen aan de oudertevredenheidspeiling.
Lees de bijgestuurde brief voor meer informatie! Deze brief is ook aan uw oudste kind meegegeven.

Helpen op school
Gelukkig hebben we al een aantal ouders gevonden die willen helpen bij het (voorbereidend) lezen in groep
2,3 en 4. Maar we zijn nog op zoek naar mensen met groene vingers! Wie wil meester Erwin helpen
wanneer hij met de kinderen gaat tuinieren?

Koffieochtend
Afgelopen woensdag hebben we een informatieve ochtend gehad met een aantal ouders en Inge Petri van
de GGD. Op woensdag 4 maart hopen we ook andere ouders te ontmoeten bij een kopje koffie of thee. Er
is dan ook het spreekuur van de GGD. Jeugdverpleegkundige Inge Petri van de GGD zal dan aanschuiven om
kennis met u te maken of om apart met u uw individuele vragen te beantwoorden.

Groep 8 schooladvies en IEP!

Groep 8 heeft afgelopen week het definitief advies gekregen voor het voortgezet onderwijs. Dit
advies van de school geeft het kind toegang tot een passende vervolgschool.
Maar het is ook wettelijk verplicht dat alle leerlingen een eindtoets maken.
Op 15 en 16 april zal onze groep 8 de eindtoets maken. Dit jaar kiezen we niet voor de eindtoets
van Cito maar voor de IEP-toets. De IEP-toets ziet er heel anders uit dan de Cito toetsen die de
leerlingen gedurende de hele basisschool periode maken. Hierdoor kunnen de leerlingen minder
gespannen en beter gemotiveerd aan de slag gaan. Om te wennen aan de nieuwe vormgeving en
vraagstelling zullen ze in de klas oefenen en de vragen nabespreken.
Vier weken na afname is de uitslag bekend. We hopen dat u deze toets serieus neemt zonder dat
er onnodige stress bij de kinderen ontstaat. Kijkt u even op internet, er zijn leuke filmpjes om wat
meer te weten te komen over de toets.

BOUW
Gelukkig kunnen na de voorjaarsvakantie ook de kinderen van groep 2 en 4 gebruik gaan maken
van Bouw. Dit computerprogramma is een heel goede aanvulling op de lessen ter voorbereiding
op het lezen, het leren lezen en het voortgezet lezen in de klas. We vragen u als ouders twee keer
per week thuis te oefenen met dit programma. De resultaten zijn bewezen, oefenen met Bouw
helpt een kind bij het goed lezen en spellen. De ouders van groep 2 en 4 krijgen nog een extra
brief en een instructiemoment. Leerlingen van groep 3 oefenen al thuis en op school met Bouw.
Hou vol ouders, lezen is zo belangrijk voor uw kind!

Nieuws vanuit Babino.
Sloffen.
Steeds vaker lopen de kinderen op sokken binnen. I.v.m. de gladde vloer binnen brengt dit soms
gevaarlijke situaties mee. Willen jullie de kinderen sloffen of antislip sokken meegeven/of in de
bakjes van de kinderen doen?
Groei BSO.
Omdat de BSO blijft groeien (met name op de maandag, en dinsdag) en wij wel zo veel mogelijk
flexibel willen blijven is er een aanvraag gedaan om meer kinderen op te kunnen vangen. Als dit
wordt goedgekeurd mogen wij gebruik gaan maken van de bibliotheek naast het BSO-lokaal.

Vrijdagen.
Steeds vaker krijgen wij de vraag of wij op vrijdag open zijn. Wij willen graag open maar dit kan pas
vanaf 3 kinderen per dag. Wij zien graag de aanmeldingen tegemoet. Overigens zijn wij wel open
voor de voorschoolse opvang op vrijdag.
Vakantieplanning.
Volgende week begint de voorjaarsvakantie alweer. Uiteraard is Babino dan open en zullen wij
leuke dingen met de kinderen ondernemen. De planning is voorlopig als volgt:
Maandag; zelf stoepkrijt maken (en testen natuurlijk!!)
Dinsdag; mini kwarktaartjes maken
Woensdag; naar het Amsterdamse bos/geitenboerderij
Donderdag; Jeugdland/ Zelf (fluffy) slijm maken
Vrijdag; activiteit wordt ingevuld op het moment dat er genoeg aanmeldingen zijn.

