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VANUIT DE DIRECTIE
Groepsverdeling schooljaar 2018-2019
Als bijlage bij dit Cahierke ontvangt u een brief met informatie over volgend schooljaar. De leerkrachten
hebben de groepsverdeling vandaag met de kinderen besproken.
Vakantierooster en studiedagen

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
2de paasdag
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie

15-10-18 t/m 19-10-18
24-12-18 t/m 04-01-19
04-03-19 t/m 08-03-19
22-04-19
27-04-19
22-04-19 t/m 03-05-19
30-05-19 t/m 31-05-19
10-06-19
08-07-19 t/m 16-08-19

Studiedagen :
Dinsdag 18 september 2018
Donderdag 6 december 2018
Maandag 4 februari 2019
Woensdag 27 maart 2019
Vrijdag 7 juni 2019
Vrijdag 5 juli 2019
Met vriendelijke groet,
Judith Aust
Directeur
ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE
Musical groep 8
Donderdag 28 juni verwachten we alle kinderen om 13.15 uur in theater
de Schalm om de musical van groep 8 te komen bewonderen. In de
foyer wordt uw kind opgevangen door de eigen leerkracht. De musical
‘Angstige val in het diepe’ begint om 13.30 uur en is ongeveer om 15.00
uur afgelopen.
Na de musical wachten de kinderen samen met de leerkracht weer in
de foyer om opgehaald te worden. Wanneer kinderen uit de bovenbouw
zelfstandig naar huis mogen, dan moeten de ouders dat van tevoren
schriftelijk aangeven bij de leerkracht.
Kinderen die overblijven lopen met de leerkrachten naar de Schalm.
De kinderen die naar de BSO gaan, worden bij de Schalm opgehaald.
Dat is al afgesproken met de verschillende BSO-aanbieders.

Er zijn nog enkele kaartjes te koop (voor zowel de middag als avond). Indien u interesse heeft, kunt u ze bij
meneer Martin (groep 8A, Weldsehei) kopen. De kaartjes kosten €7,50 per stuk.
Leerkrachten groep 8

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Met ingang van 25 mei 2018 is de wet AVG in werking getreden. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde
privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) niet
meer geldig is.
Uiteraard moeten Nederlandse scholen voldoen aan de nieuwe regels. Wij zijn als school verplicht om beter
te onderbouwen waarom we persoonsgegevens van leerlingen (en ouders) verzamelen en verwerken en
hoe lang wij die gegevens bewaren.
De gegevens over uw kind, welke in de meeste gevallen rechtstreeks van u als ouder zijn ontvangen,
worden enkel verwerkt, omdat dit wettelijk verplicht is. Persoonsgegevens die hier niet aan voldoen worden
uitsluitend met uw toestemming verwerkt. Hierbij valt te denken aan toestemming voor het gebruik van
beeldmateriaal, medische gegevens, et cetera. Begin volgend schooljaar ontvangt u een
toestemmingsformulier.
De persoonsgegevens van uw kind worden zoveel mogelijk gecodeerd bewaard en alleen die medewerkers
kunnen bij de gegevens, die dat ook voor de uitvoering van hun werk nodig hebben. Daarnaast worden de
gegevens niet langer dan noodzakelijk bewaard.
Binnen stichting Veldvest is een werkgroep opgericht, die de verwerking van alle persoonsgegevens, zoals
wij die op dit moment op de scholen gebruiken, in kaart brengt en indien nodig adviseert in aanpassingen in
de verwerking van de persoonsgegevens.
Schoolraad
In de schoolraadvergadering van mei 2018 zijn de volgende onderwerpen aan bod geweest:
- Stand van zaken VVTO en de evaluatie van de studiereis naar Engeland. Deze laatste werd als zeer zinvol
ervaren. Komend schooljaar zullen de studiedagen weer ingezet worden om verder te gaan met het
ontwerpen van lessen. Hiermee is in Engeland een begin gemaakt.
- We hebben het voorstel voor vermindering van de werkdruk besproken en de behoefte van het team hierin
is aan bod gekomen: Ondersteuning van de combinatiegroepen, de excellente leerlingen en bij
toetsmomenten. Ondersteuning door het zorgteam, collegiale consultatie en een vakleerkracht zodat extra
tijd voor de leerkracht vrij komt. Met de beschikbare gelden voor werkdrukverlaging, aangevuld met een
bedrag uit de reguliere begroting is het mogelijk alles te realiseren. Er is uiteindelijk gekozen voor een
vakleerkracht techniek. Martin gaat dit komend schooljaar opzetten.
- Verder is besproken wat de bevindingen van het team van de methodes Kwink en Lentekriebels zijn en of
de kerndoelen hierin gedekt worden. Het team is positief over de methodes en de kerndoelen worden
gedekt.
- Als laatste werd de uitkomst van de schooltijden enquête besproken. Deze is door 115 ouders ingevuld.
Conclusie: De meerderheid van de ouders wil de schooltijden houden zoals dit nu is.
NIEUWS UIT DE GROEPEN
Kleutergroepen
De afgelopen week zijn er weer wenmomenten geweest in groep 3. Vol trots kwamen alle leerlingen uit
groep 2 terug in de klas om te vertellen wat ze gedaan hadden. Woensdag hebben we alle ouders, die ons
dit schooljaar zo fijn hebben geholpen, met een praatje en een lied bedankt! Hartelijk dank voor het vele
werk dat u hebt verricht! Wij zijn er heel blij mee. Alle ouders kregen een bezige bij.
Woensdag 27 juni worden de klassen gepoetst. Fijn dat er zoveel ouders zijn die ons willen helpen! Die dag
sluiten we ook het project ‘Holiday’ af. We gaan buiten kamperen. Mocht u nog kleine tentjes hebben dan
houden wij ons voor die dag aanbevolen!
De juffen van groep KA en KB hebben vorige week hun verjaardag gevierd. De kinderen hebben genoten
van een poppenkast over Clowntje Piet die jarig was… natuurlijk liep alles weer even wat anders dan
gepland. Daarna hebben we, ondanks de regen, genoten van leuke activiteiten en heerlijke traktaties. Alle
kinderen en ouders, ontzettend bedankt voor alle leuke verrassingen!
Donderdag gaan we naar de musical kijken van de groepen 8. Kinderen die overblijven wandelen te voet
met de leerkrachten mee naar de Schalm. Kinderen die thuis gaan eten worden om 13.00 uur verwacht voor
de ingang van de Schalm. Vanaf 13.15 uur gaat de zaal open voor de kinderen. Om 15.15 uur kunt u uw
kind bij theater de Schalm weer ophalen. Kinderen die naar de BSO gaan, zullen daar worden opgehaald
door de BSO.
Groepen 3/4B
In de afgelopen weken is er hard gewerkt in groep 3/4B. Naast het maken van de CITO toetsen zijn we ook
gestart met de laatste hoofdstukken van de methodes. Ons laatste thema van Engels gaat over ‘Summer /
Holiday’. Kern 12 van Veilig leren lezen sloot daar mooi bij aan.
De kinderen van groep 3 zijn begonnen met het leren van letters, het lezen van eenvoudige eenlettergrepige
woorden en zijn gegroeid naar het lezen van meerlettergrepige woorden. Kinderen kunnen nu verder werken
aan het verbeteren van hun leesvaardigheid tot het niveau waarop wij als volwassenen lezen. Die weg naar

het uiteindelijke leesniveau is opgedeeld in stappen, die herkenbaar zijn als avi-niveaus. Aan het einde van
groep 3 zijn de meeste kinderen in staat om teksten te lezen op het niveau van avi E3. Waarschijnlijk hebt u
de weg naar de bibliotheek al gevonden. Wij hopen dat u die weg blijft volgen. Vooral in de vakantie is het
belangrijk dat de zojuist veroverde leesvaardigheid niet 6 weken lang stil ligt. Stimuleer het lezen van
boeken, ook in de vakantie. Is uw kind niet zo’n actieve lezer? Stimuleer dan het lezen van boeken door
vaak samen met uw kind te lezen. Misschien vindt uw kind het moeilijk om zelfstandig een boek te lezen?
Lees dan regelmatig een stukje van het boek voor waarin uw kind leest. Laat uw kind wel meelezen,
bijwijzen, eventueel samen met u hardop lezen. Vooral als het technisch lezen wat moeizamer verloopt heeft
uw kind veel steun aan iemand die hardop meeleest. Daarbij houdt uw kind ook plezier in het lezen van
boeken. De teksten die uw kind in groep 4 aangeboden zal krijgen, sluiten aan bij het leesniveau van eind
groep 3.
In groep 4 zijn de kinderen begonnen met het leren van de tafeltjes. Veel kinderen hebben het klein
tafeltjesdiploma (de tafels van 1 tot en met 5 en 10) al gehaald. Dit wil zeggen dat ze binnen 5 minuten 75
sommen of meer hebben gemaakt. Ook hebben ze kennisgemaakt met deelsommen. En bij taal gaan
de kinderen steeds meer leren hoe je een verhaaltje moet schrijven met hoofletters en punten, komma’s,
uitroeptekens: de interpunctie!
Vandaag heeft onze groep voor de laatste keer kunnen spelen/werken bij de kleuters. Dit in verband met
de wenmomenten van de groep 2 kinderen, die kennis maakten met de manier van werken in groep 3.
De kinderen hebben dit als een leuke afwisseling ervaren. Het buiten met de karren spelen was favoriet.
Op woensdag 27 juni sluiten wij het thema ‘Holiday’ af met een picknick. De kinderen mogen een tentje, een
koffertje of andere campingspullen meenemen. En op donderdag 28 juni gaan we ’s middags niet naar
de gym in verband met de musical van groep 8, die dan in de Schalm wordt opgevoerd voor alle kinderen.
Groep 4A
Op dinsdag 26 juni viert juffrouw Hannie haar verjaardag.
BELANGRIJKE DATA
21 juni: Oudergesprekken
22 juni: Viering groep 3A en groep 4A
28 juni: Musical groep 8
JARIGEN IN DE KOMENDE WEEK
Dani (3/4B, David (3/4B)

HARTELIJK GEFELICITEERD!
BIJLAGE
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