Nieuwsbrief maart

Citotoetsen
Bericht vanuit OPSPOOR:
Beste ouders/verzorgers,
We krijgen via onze directeuren wat vragen over de toetsperiode. Uiteraard begrijpen wij dat we in
een situatie zitten waarin de afgenomen toetsen wellicht een afwijkend resultaat laten zien van wat
de verwachting was geweest in een jaar waarin alles ‘normaal’ zou zijn geweest. Wij hebben er echter
voor gekozen om het toetsen wel door te laten gaan. Niet om uw kind af te rekenen op de resultaten,
maar juist om te zien waar uw kind staat qua ontwikkeling. Op deze manier kunnen we bepalen wat er
nodig is om maatwerk te bieden; om uw kind te ondersteunen daar waar nodig. Wij willen graag ook
nog eens benadrukken dat deze ondersteuning niet altijd gericht hoeft te zijn op achterstand.
De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 krijgen vandaag in een enveloppe de Cito resultaten mee naar
huis. Deze resultaten worden meegenomen tijdens de ouder/ kind gesprekken waarvoor u zich heeft
kunnen intekenen.

Studiedag 19 maart
Op vrijdag 19 maart hebben we als team weer een studiedag; we zullen dan gezamenlijk onze
resultaten van het afgelopen jaar analyseren en bespreken. Alle kinderen zijn op deze dag vrij.

Nieuwe muziekmethode: 123 Zing
In groep 1 t/m 4 starten we eind maart met een nieuwe muziekmethode: 123 Zing.
123ZING is een digitale muziekmethode voor groep 1 t/m 8 van het basisonderwijs,
waarmee elke leerkracht structureel én met plezier muziekles kan geven. De methode
biedt aansprekende liedjes en lessen waarbij alle muzikale domeinen en genres aan bod komen. Van
pop- en elektronische muziek tot wereldmuziek, jazz en klassiek. We hebben ook geïnvesteerd en
nieuwe muziekinstrumenten en zijn benieuwd naar de ervaringen!

OR vergadering
We hebben afgelopen week samen met de Ouderraad vergaderd en o.a. gekeken naar de activiteiten
die nog op de planning staan voor de komende periode. We willen vooral kijken naar wat wél kan
doorgaan in deze tijd, eventueel in aangepaste vorm. Uiteraard binnen alle maatregelen die gelden. U
hoort hier binnenkort meer over.

Activiteiten die niet doorgaan
Het grote Project hebben we niet door laten gaan. Na de Lockdown hebben we ons vooral gericht op
het weer goed in beeld krijgen van de ontwikkeling van alle leerlingen en hun sociale welzijn.
De juffendag van groepen 1 2 is niet doorgegaan. Het is ook bekend dat juffendagen voor de groepen
6 en 7 niet doorgaan.

Lentespeurtocht en eitje tikken
Gelukkig hebben we een activiteit die wel doorgaat !
Op 1 april organiseren we het traditionele eitje tikken in groep 5 t/m 8; alleen
nu binnen de eigen groep. De leerkrachten zullen e.e.a. filmen en dit met u
delen.
In de groepen 1 t/m 4 wordt een speurtocht gehouden met opdrachten binnen
de eigen groep. Uiteraard worden er ook paaseitjes gezocht. We hopen zo een
leuke dag te organiseren voor de kinderen.

Verkeersexamen groep 7

Op dinsdag 30 maart doet groep 7 mee met het
theoretisch verkeersexamen, georganiseerd door
Veilig Verkeer Nederland.
Alle leerlingen veel succes !

Kwink: methode sociaal-emotionele ontwikkeling!
Weer terug op school is het belangrijk om alle afspraken van de klas, van de school en van het
schoolplein weer met elkaar door te spreken. Want door deze regels werken we aan een veilige groep.
Daarnaast werken we dagelijks met de Kwinkdoelen. Hoe ga je bijvoorbeeld om met boosheid, hoe
speel je fijn op het schoolplein en hoe hou je rekening met andere kinderen? We spelen verschillende
rollen, we kiezen ideeën die bij ons passen en we bedenken samen regels om het buitenspelen te
verbeteren. De Kwink-koelkastposter kunt u vinden in de digitale boekenkast van het ouderportaal en
als bijlage bij deze Nieuwsbrief
Via deze link krijgt u meer informatie over onze Kwinkmethode: https://vimeo.com/473860182

Incasso voor het Overblijven
Onze overblijfkrachten mogen vanwege de Corona maatregelen nog niet op school komen om ons te
assisteren. We maken in deze periode wel gebruik van gratis schoolfruit en geven dit 3x per week aan
alle kinderen tijdens de lunch. Het is daarom niet nodig om de 2de incasso van 30 euro dit schooljaar
te innen; we hebben nog voldoende budget om het jaar af te ronden.
Vriendelijke groet namens het Team van de Gouwzee
Mariëlle Everaars

Agenda voor de maanden maart en april
Vrijdag 19 maart
Dinsdag 30 maart
Donderdag 1 april
Vrijdag 2 april – maandag 5 april
Maandag 26 april – vrijdag 7 mei

Studiedag
Theoretisch verkeersexamen groep 7
Lente speurtocht en eitje tikken
Vrije dagen i.v.m. Pasen
Meivakantie

