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CITO Toetsen
De CITO toetsen zijn afgerond, op een enkele leerling na die nog wat in moet halen. En wat we tot nu toe hebben
gezien, vallen de resultaten in positieve zin op! We hebben het samen goed gedaan!! Zo kun je zien dat de
driehoek leerling, ouder, leerkracht heel goed kan werken als iedereen hetzelfde doel voor ogen heeft, en dat is
natuurlijk dat de leerling zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen op een goede manier.
De resultaten per groep hebben de leerkrachten deze week besproken met juf Marianne. En de resultaten van de
school in het algemeen, dus technisch lezen, AVI, spelling, begrijpend lezen & rekenen groep 3 t/m 8 bespreken
we op woensdag 14 april tijdens onze vergadering specifieke zorg.
De leerlingen van groep 8 hebben hun gesprek al gehad en zij weten nu naar welk niveau ze uitstromen en naar
welke school ze gaan. Er gaan 3 leerlingen naar het Terra Wolvega en 7 naar het Linde College.
Deze keer gaan we voor het eerst een ander rapport gebruiken, dat heet MijnRapportfolio.
Dit is voor groep 1 t/m 8, groep 1&2 krijgt een combinatie van Onderbouwd en dit rapportfolio.

Rapportgesprekken groep 1 t/m 7
In de week van 12 t/m 16 april 2021 organiseren wij de gezamenlijke contactmomenten voor de
ouders/verzorgers van groep 3 t/m 7. Dit keer zal het allemaal online zijn, dit i.v.m. Coronaregels.
Wij verwachten hierbij alle ouders/verzorgers online. Ook verwachten wij hierbij de leerlingen van groep
5 t/m 7 online.
Een aantal ouders/verzorgers van leerlingen uit groep 1&2 (de najaar leerlingen, geboren in oktober, november,
december) worden in die week ook uitgenodigd door juf Ankie.
De rest van de ouders/verzorgers van groep 1&2 wordt in de week na de meivakantie (17 t/m 21 mei 2021)
uitgenodigd voor een gesprek over hun kind via het rapport uit Onderbouwd. Dit zal ook het laatste gesprek van
dit schooljaar zijn, want het heeft geen zin om 6 weken later weer een gesprek te voeren met juf Ankie.
Ook zijn er een aantal ouders die al eerder gesprekken hebben gevoerd en waar al andere gesprekken voor
gepland staan. Die leerkrachten zullen met die desbetreffende ouders/verzorgers tijdens die geplande
gesprekken het rapport (Mijnrapportfolio) bespreken.
Deze ouders/verzorgers zullen niet in deze periode (12 t/m 16 april) uitgenodigd worden, dus deze
ouders/verzorgers zullen henzelf ook niet via social schools kunnen inplannen.

Social schools
Ouders/verzorgers worden door de leerkracht van uw kind uitgenodigd via social schools. U kunt dan zelf een
tijdstip aangeven wat u het beste uitkomt. Dit kan onder schooltijd zijn, maar ook erna. Wij hebben een aantal
dagen en tijdstippen open gezet wanneer wij gesprekken kunnen voeren. Kunt u echt niet op de opengezette
tijden? Neem dan contact op met de leerkracht van uw kind.
Vanaf woensdag 31 maart 08.00 uur zult u dit zien in social schools, de periode van inschrijven duurt tot 8 april
2021.
Verdere informatie over Mijnrapportfolio (inloggen) en Microsoft Teams (online) staat in de bijlage, dit is ook
verstuurd naar de ouders/verzorgers op dinsdag 30 maart 2021.

Dalton visitatie donderdag 29 april
Op donderdag 29 april (als het vanwege Corona kan) wordt onze school gevisiteerd door de NDV, de
Nederlandse Daltonvereniging. We hopen ons dan officieel daltonschool te mogen noemen! Dit zou al in april,
maar dat ging niet door, toen in oktober……………maar nu dus in april 2021.
Waar er jaren geleden nog volledig klassikaal werd lesgegeven, zijn we de afgelopen jaren vanuit de
daltonkernwaarden gaan lesgeven. Samenwerking, Effectiviteit, Verantwoordelijkheid, Zelfstandigheid en
Reflectie staan centraal in ons onderwijs. Maar het belangrijkste van allemaal: we willen dat onze kinderen in
groep 8 van school gaan als 'kinderen met lef'. Fouten durven maken, altijd blijven leren en creatief denken zijn
de basis van ons onderwijs.
De visitatiecommissie zal op 29 april lessen bezoeken, spreken met leerlingen en team en de leerlingenraad zal
een rondleiding geven en de lunch verzorgen. We hebben er zin in en houden u op de hoogte!

Collegiale consultatie
Deze week en volgende week gaan de leerkrachten een kijkje nemen in een andere groep. Juf Inge is bij juf
Ankie wezen kijken. Juf Dana gaat kijken bij juf Anja en juf Danielle gaat nog kijken bij juf Janine. De volgende
rond gaat net andersom. Zo leren we van en met elkaar en zien de doorgaande (Dalton) lijn. Het is een prachtige
en ontspannen manier van leren.

Cultuur
Ateliers
De ateliers die we zouden geven aan groep 5 t/m 8 op vrijdagmiddag (DJ workshop, muziek, schilderen en
erfgoed) zijn opnieuw ingepland. De eerste ronde zal plaatsvinden op vrijdagmiddag (12.30-14.15 uur) 9 april, 16
april en 23 april. De kinderen uit groep 5 t/m 8 hebben hun keuze kunnen maken en worden deze week
ingedeeld.
Stellingwerfpop
Ook hebben we een expert kunnen vinden die samen met de kinderen uit groep 5 t/m 8 (die met een band mee
willen doen aan Stellingwerfpop) bands gaat formeren. Dit zal ook op vrijdagmiddag (12.30-14.15 uur) 9 april, 16
april en 23 april plaatsvinden.

Samenwerking Lindestede en Lindehof
In overleg met Bert (ouder van Sophie en Daphne) van ‘Werk en dagbesteding Lindehof’ en Lindestede gaan we
een samenwerking aan met deze beide organisaties. Wij zullen vanaf 9 april elke vrijdagmiddag met 4 leerlingen
uit groep 5 t/m 8 werken in de groentetuin van Lindestede, deze groentetuin ligt midden in de beleeftuin en is dus
voor iedereen bereikbaar. Op dit moment zal dit groepje van 4 leerlingen onder begeleiding van een leerkracht in
de tuin gaan werken. Als Corona het toelaat zullen we samen met cliënten van Lindehof en Lindestede werken in
de tuin. We zijn zeer enthousiast over deze samenwerking en hebben er zin in!!
Dit betekent dat de groentetuin bij ons op het schoolplein nu gebruikt gaat worden door groep 1 t/m 4. Juf Froukje
(stagiaire groep 1&2) heeft samen met de kinderen allerlei zaden geplant en die worden nu opgekweekt tot
plantjes in school. Bijvoorbeeld, boon, biet, enz. Als de plantjes groot genoeg zijn, zullen ze in de groentetuin
geplant worden. Wat over is gaat naar Lindestede.
Bert heeft de groentetuin van school voorzien van nieuwe mest, lekker luchtje en goed voor de tuin!! Bedankt
Bert!!

Pasen
Vandaag hebben de kinderen van groep 1 t/m 4 een leuk Paasfeest. Op dit moment hebben we nog geen foto’s,
alleen van de paashaas. Dus jullie krijgen via social schools nog het een en ander te zien en te lezen over dit
leuke feest.

Theoretisch verkeersexamen
De leerlingen van groep 7&8 hebben afgelopen dinsdag het eerste gedeelte van het verkeersexamen afgelegd.
Het was het theoretische gedeelte. Alle kinderen hebben flink hun best gedaan en zijn voor dit gedeelte
geslaagd!! Het praktische gedeelte staat gepland op dinsdag 18 mei, of dit doorgaat vanwege Corona weten we
nog niet. We houden de ouders/verzorgers, leerlingen van groep 7&8 en de verkeerscommissie op de hoogte.

Schoolkorfbaltoernooi!
Zoals iedereen heeft kunnen lezen gaat het schoolkorfbaltoernooi op woensdag 19 mei 2021 voor de groepen 3
t/m 8 in Noordwolde NIET door. Dit vanwege corona. We vinden het erg jammer en balen hiervan!

Dinsdag 6 april alle leerlingen vrij!!!
I.v.m. een dossierdag zijn alle leerlingen dinsdag 6 april vrij!! We zien iedereen graag weer terug op woensdag 7
april! Op deze dag zullen we (Janine, Anja en Rik) online alle Daltondocumenten doornemen met de
Daltonvisitatie commissie. De andere leerkrachten zullen overleggen met elkaar en hun resultaten analyseren en
evalueren. En er worden weer nieuwe plannen gemaakt.

Koningspelen
We hebben het programma rond voor vrijdag 30 april. We gaan het nog even doorspreken in het team en we
bespreken het donderdag 8 april in de OV. Het wordt een spectaculair programma voor alle groepen!!

Week voor de meivakantie (zie social schools)
De week voor de meivakantie (26 t/m 30 april) is een bijzondere week.
Maandag 26 april zijn de leerlingen vrij vanwege een studiedag, wij zullen als team dan de laatste puntjes op de i
zetten vanwege het bezoek van Dalton (Daltonisering).
Dinsdag 27 april zijn de leerlingen vrij vanwege Koningsdag.
Woensdag 28 april is een gewone schooldag.
Donderdag 29 april is de Daltonisering, iedereen gaat gewoon naar school, maar er komen mensen kijken.
Vrijdag 30 april zijn de Koningspelen.

Meivakantie (zie social schools)
Dit jaar is de meivakantie van zaterdag 1 mei t/m zondag 16 mei.

Agenda
Zie social schools

