Nieuwsbrief 219
Randwijk, 17 juni 2015
Aan ouders en andere lezers,
Algemeen
Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief rest ons na deze week nog vier schoolweken. Vier weken
waarin nog heel veel geregeld moet worden voor het nieuwe schooljaar.
We begrijpen dat u nieuwsgierig bent hoe het na de zomervakantie verder zal gaan op school.
Het is de bedoeling dat u volgende week de formatiebrief krijgt, waarin u kunt lezen hoe we de
groepen gaan verdelen en welke leerkrachten in welke groep les gaan geven.
Informatie m.b.t. de vacature locatiedirecteur leest u verderop in deze nieuwsbrief.
We vragen uw gebed voor de school. We weten ons afhankelijk van de Heere onze God en
vertrouwen in voorspoed, maar ook in tegenslag op Zijn leiding.
Vacature locatiedirecteur
Helaas is er, na gesprekken met verschillende kandidaten, geen nieuwe locatiedirecteur benoemd.
We vinden dit heel spijtig, maar hebben toch besloten bij mist niet uit te varen.
Samen met de MR wordt nu een interim-periode voorbereid, waarin we op zoek gaan naar een
interim-directeur die ondersteund wordt door juf Floor en ondergetekende. Zodra er meer
bekend is, hoort u van ons.
Groep 4/5a
Vanwege de gezondheid van juf Roelofsen is besloten dat juf Van Rijswijk tot de zomervakantie
de maandag en de dinsdag in groep 4/5a werkt en juf Roelofsen de overige dagen les geeft in
deze groep (onder verantwoordelijkheid van juf Van Rijswijk). Op deze manier hoopt juf
Roelofsen haar LIO-stage bij ons af te ronden.
Entreetoets groep 7
Het is de bedoeling dat de kinderen van groep 7 in week 26 elke morgen aan de Entreetoets
werken. Best spannend. Gelukkig hebben we na de uitslag van deze toets nog een heel jaar in
groep 8 om te werken aan eventuele zwakke onderdelen. We sturen de Entreetoets in een
envelop naar CITO, waar alles wordt nagekeken. Omdat de uitslag net voor of pas na de
zomervakantie binnen is, krijgt u via uw kind pas na de zomervakantie de uitslag te zien. Op de
spreekavond in het nieuwe schooljaar wordt de uitslag met u als ouders besproken. Voor meer
informatie over de Entreetoets en het vervolg ervan kunt u kijken op www.cito.nl en verwijzen we
naar de brief die t.z.t. meegaat met de uitslag van de Entree.
Alvast heel veel succes jongens en meiden van groep 7! Doe heel goed je best!!
Kamp groep 8 en vervanging in overige groepen
Kamp voor groep 8 komt nu dichtbij. De groep 8-ers hebben er veel zin in! Vanwege het vertrek
van meester Harlaar is besloten dat juf Hakkert meegaat met het kamp van groep 8. Juf Sok en
juf Hakkert zullen in ieder geval de drie dagen van het kamp aanwezig zijn en de leiding hebben.
Gezien de kwaliteiten van deze juffen gaat dit dus goed komen;-) Op de bonte avond zullen alle
juffen van de partij zijn. Dat belooft wat…
Omdat juf Sok en juf Hakkert meegaan op kamp, heeft dat consequenties voor de bevrouwing in
meerdere groepen. We hebben de vervanging gelukkig goed kunnen regelen met (opnieuw) dank
aan de flexibiliteit van onze juffen en inzet van onze invaljuf.
Op de planning in deze nieuwsbrief kunt u precies zien welke juf in deze week wanneer in welke
groep is.

Gebruik van tablets in ons onderwijs
Na grondig de voor- en nadelen te hebben afgewogen om tablets in het onderwijs te gebruiken, is
na ons experiment besloten om in de groepen 5 t/m 8 de tablets te blijven gebruiken, maar dan
alleen voor het vak rekenen.
De belangrijkste argumenten voor dit besluit zijn:
- Het gemaakte werk wordt gelijk nagekeken en biedt daarna extra stof aan op het juiste
niveau.
- De leerkracht heeft tijdens de les via het 'dashboard' al een beeld hoe de kinderen de sommen
maken en kan daar gelijk op inspelen.
- De leerlingen oefenen veel meer sommen dan in hun schrift.
Op onze school zijn we altijd van mening geweest dat ICT middelen ten dienste moeten staan van
de leerlingen en de leerkrachten. Het is een hulpmiddel en geen doel op zich. We denken dat we
met de tablets nog beter recht kunnen doen aan de verschillen tussen de leerlingen. De tablet
mag de leerkracht echter nooit vervangen! De instructie van de leerkracht blijft het
belangrijkste onderdeel van de les.
Het grootste nadeel ontstaat als er technische problemen ontstaan die niet direct opgelost
kunnen worden. Als dat zo is, gebruiken we weer ouderwets ons rekenboek met een schrift…
Volgend cursusjaar hopen we ons te bezinnen of we de tablets bij meerdere vakken in gaan
zetten.
Verdriet
We leven mee met de familie Janssen uit Valburg. In maart is de opa van Marjanne (groep 7)
overleden en eind mei is haar oma gestorven. Verdrietig, zo kort na elkaar. We wensen Marjanne,
maar ook haar familie van harte Gods nabijheid toe en bidden of ze troost mogen ervaren vanuit
Zijn Woord.
Blijdschap
Bij de familie Verwoert is de vierde zoon geboren. Niels en Tim zijn echt trots op hun kleine
broer. Zingen jullie maar versjes voor hem als hij huilt, dat kunnen jullie toch zo goed?!
We feliciteren jullie allen van harte met de geboorte van Job en wensen de ouders Gods zegen
bij de opvoeding van hun kwartet jongens.
Afscheid stagiaire
We hebben vorige week afscheid genomen van onze stagiaire Annelien Hamelink. Annelien, een
studente van Pabo 3 van Driestar-educatief, liep haar stage in groep 5b/6. Annelien is na deze
stageperiode bij ons, bekwaam om volgend jaar haar LIO-stage te gaan doen. Bedankt Annelien,
voor je gezelligheid en je betrokkenheid. Graag wensen we je alle goeds voor de toekomst en veel
succes volgend jaar bij je LIO-stage in Lienden!
Parkeren in de Kerkstraat
We willen u er nogmaals op wijzen uw auto niet te parkeren voor een oprit van de bewoners van
de Kerkstraat. U hebt hierover al een mail gekregen via ParnasSys.
Het gebeurt helaas niet alleen bij het brengen en halen van de kinderen, maar ook tijdens
spreekavonden. Parkeer zo nodig uw auto even op het kerkpad of in een andere straat, maar niet
voor een oprit waardoor de bewoners niet weg kunnen. Graag uw medewerking voordat er (helaas)
andere maatregelen genomen moeten worden.
Vangnetregeling zwemlessen
Helaas heeft de gemeenteraad besloten dat met ingang van het nieuwe schooljaar 2015-2016 de
vangnetregeling zwemlessen niet meer ingezet wordt.

De Vakantiebieb komt er weer aan
Kinderen die gedurende de zomervakantie weinig lezen, vallen al snel 1 à 2 AVI-niveaus terug in
hun leesontwikkeling. Daarom is blijven lezen in de zomervakantie heel belangrijk en dat kan heel
goed met de VakantieBieb-app. Vanaf 1 juni is de app te downloaden. Voor informatie kunt u
kijken op; www.vakantiebieb.nl/bestellen Vragen kunt u stellen via info@vakantiebieb.nl.
Wist u dat…
we opgelucht ademhalen omdat gelukkig toch nog alle leerlingen van groep 7 geslaagd zijn
voor het verkeersexamen….?
we heel blij zijn omdat alle groep 8 leerlingen geslaagd zijn voor hun Jeugd EHBO
examen? En dat we de leiding en de dames die hierbij hebben ondersteund heel hartelijk
bedanken?
Planning DV tot en met week 29 (laatste schoolweek) 2015
17 juni

Boerderijdag

18 juni

Vergadering bestuurscommissie

19 juni

Logopediste op school

22 t/m 26 juni

Entreetoets groep 7 (alle morgens)

22 juni

Groep geel: juf Van de Werken (de morgen)
Groep 7: juf Floor (de morgen)
Groep 8: juf Hakkert (de morgen)
Groep 7/8: juf Hakkert (de middag)

23 juni

Groep geel: juf Hakkert (hele dag)
Groep 7: juf Floor (de morgen)
Groep 8: juf De Jong (de morgen)
Groep 7/8: juf Floor (de middag)

24 t/m 26 juni

Kamp groep 8 o.l.v. juf Sok en juf Hakkert

24 juni

Groep geel: juf Van Ooijen
Groep 7: juf Floor (de morgen)

25 juni

Groep geel: juf Van de Werken (hele dag)
Groep 3: juf Drost (i.p.v. juf Van de Werken)
Groep 7: juf De Jong (de morgen)
Groep 7: juf Van Rijswijk (de middag)

26 juni

Bijeenkomst evaluatie moeders TSO
Groep geel: juf Van Ooijen (morgen)
Groep 7: juf De Jong (de morgen)
Groep 7: juf Van Rijswijk (de middag)

30 juni

Excursie groep 4/5a en groep 5b/6 naar kasteel Hernen

1 juli

Sportdag groep 3 t/m 8 (zie brief daarover)

6 juli

Verjaardag mevr. De Bruijn

7 juli

Kleutergroep blauw juf Van de Werken i.p.v. juf Vergunst

8 juli

Reserve sportdag

9 juli

Voor groep 4/5A juf Van Rijswijk
Inloop na schooltijd (15.15-16.00 ) voor alle groepen: ophalen 3e rapport, rapportagekaart en
plakboek.

13 juli

Spreekavond alleen voor ouders die dit echt noodzakelijk achten.

14 juli

Afscheidsavond leerlingen groep 8

15 juli

Vossenjacht groep 3 t/m 7. Groep 8-ers zijn vossen.

16 juli

Strooien leerlingen groep 8

17 juli

12.00 uur aanvang zomervakantie. Start nieuwe cursus op maandagmorgen 31 augustus ivp
maandagmiddag zoals voorgaande jaren.

Met vriendelijke groet, namens het team,
Mw. M. Lammers

