Nieuwsbrief van 15 februari 2019

Vanuit het team
Vandaag krijgen de kinderen hun rapport mee.
De kinderen hebben samen met hun leerkrachten
er hard aan gewerkt. Komende week is de
spreekweek. Goed om met de leerkracht te
praten over de ontwikkeling van uw kind. Wat
gaat goed en waar moet nog verder aan gewerkt
worden. Goede gesprekken toegewenst.

Trefwoord
Week 8 t/m 11 (18 februari
t/m 15 maart): Spreken Inhoud: Over waarheid
spreken, liegen,
bemoedigen en oordelen. Over hoe woorden het
leven betekenis geven.
Bijbel: De Bergrede (Matteüs 5); Geen valse eed
afleggen (Matteüs 5); Bidden (Matteüs 6); Ja
zeggen en nee doen (Matteüs 21); Oordelen
(Matteüs 25).

OnderWIJZER cito-analyse
Afgelopen maandag hebben we naar de
citoresultaten gekeken. We bekijken dan op
schoolniveau wat heeft gewerkt en wat moeten
verbeteren. We waren heel blij en verrast dat
voor een aantal groepen al zichtbaar werd dat
onze nieuwe methode voor rekenen de
resultaten op groepsniveau verbeterd zijn. Voor
wat betreft technisch lezen gaan we het
komende half jaar er juist weer een tandje bij
zetten. Enkele voorbeelden van conclusies die we
kunnen trekken uit onze analyse.
Daarna zijn de leerkrachten aan de slag gegaan
met de analyse op groepsniveau en
leerlingniveau. Hun bevindingen beschrijven ze in
een plan met daarbij de acties voor het komende
jaar.

OnderWIJZER close reading
Wat een interessante training hebben we gehad
over close reading. Close reading is een manier
om met moeilijke teksten tot een goed
tekstbegrip te komen. We ontdekten dat er hele
mooi geschreven teksten zijn, echt moeilijk,
waarbij we goede opdrachten hebben bedacht
om kinderen te laten speuren in de tekst. Het

gaat erom dat je
in de tekst naar
bewijzen zoekt
om een vraag te
beantwoorden.
In het
Amerikaans
zeggen ze dat je
als een detective
aan de slag gaat. De komende weken gaan we in
de klas hiermee aan de slag.

Inspectiebezoek
Maandag 4 maart krijgen we bezoek van de
inspecteur van onderwijs. Eerst zijn ze bij
Stichting PCBO geweest en nu bezoeken ze een
aantal scholen. Ze komen ook bij ons op school
om te verifieren/ te controleren dat wat de
bestuurders hebben verteld, terug te zien is op
de scholen. De inspecteurs gaan in gesprek met
de directie en de intern begeleiders, ze praten
met een groep kinderen, met een groep
leerkrachten. Ook bezoeken ze lessen die
ochtend. Altijd een spannend moment: we willen
graag laten zien dat we een goed
onderwijsaanbod hebben, dat we goede kwaliteit
leveren. We zijn dan ook benieuwd naar het
oordeel van de inspectie. We zullen dat oordeel
zeker weer gebruiken om ons onderwijs verder te
verbeteren.

Open dag alle basisscholen in Amersfoort
Kent u iemand die een
basisschool zoekt voor
zijn/haar kind? Op vrijdag 8
maart a.s. is er een open dag
in heel Amersfoort. Van 09.00
tot 11.30 uur is het mogelijk
om basisscholen te bezoeken
en te bekijken.
Hoort zegt ’t voort!
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Schoolfruit
In de komende week zorgt
onze fruitleverancier voor
sinaasappel, appel en peer
(Doyenne du Comice). De
peer wordt gehalveerd en is
voor 2 leerlingen.

ABC Liendert en ABC Rustenburg
Kijkt u wel eens op de website van
ABC Liendert en ABC Rustenburg.
Er zijn na schooltijd heel veel
leuke activiteiten. Zo start er in
Rustenburg ook een natuurclub. De activiteiten
zijn nagenoeg gratis. Kinderen leren en genieten
na schooltijd. Meer weten? Kijk op de website.
https://www.abc-amersfoort.nl/abc-scholen/abcliendert/activiteiten-overzicht/

De jarigen t/m 24-2
20-02 Naood
Boer Borisklas
21-02 Dion
groep 8
Heel hartelijk gefeliciteerd, we wensen jullie een
fijne dag!

Agenda
15-02 Rapport mee
18-02 Start spreekweek
25-02 Voorjaarsvakantie t/m 01-03
08-03 Open dag alle basisscholen Amersfoort

Activiteiten in de voorjaarsvakantie
Al plannen voor de voorjaarsvakantie?
Kunstbrouwerij van Scholen in de Kunst en het
Medialab van De
Bibliotheek Eemland
organiseren vele
creatieve workshops. En
een hele speciale
Minecraft Exclusive in
de Onze Lieve
Vrouwetoren. Van voorlezen tot zingen voor
peuters. Van lego tot musical voor kinderen. En
van programmeren tot dansen voor tieners. Voor
ouders zijn er interessante exposities te zien.
Schrijf je kind snel in; bij sommige workshops is
beperkt plaats.
www.bibliotheekeemland.nl/medialab

