Nieuwsbrief 6:
21 november 2019

Belangrijke data
21 nov.
28 nov.
29 nov.
2 dec.
5 dec.

Groep 1 t/m 4 excursie huis van Sint in Broek op Langedijk
Knutselcircuit Sint
Groep 5 t/m 8 excursie Huis van Hilde in Castricum
Groep 5 t/m 8 surprises inleveren op school
Sinterklaasfeest!
Groep 1 t/m 4 middag vrij
nieuwsbrief 7

11 november hebben we achter ons gelaten, Sint hebben we verwelkomd in
ons land, de voorbereidingen voor Kerst zijn gestart. Een mooie tijd op school.
Helaas brengt deze tijd van het jaar ook met zich mee dat mensen ziek
worden, ook bij ons op school. Gelukkig hebben we het tot nu toe met kunst
en vliegwerk nog op weten te lossen. En we hopen natuurlijk dat dit zo blijft,
maar dat er schaarste is, dat is wel duidelijk.
Ik wens iedereen een hele fijne “decemberfeesttijd” toe.
Hartelijke groet Kim

Wat een gezelligheid de Sint is weer in het land.
Dit is ook in onze school te zien.
Alle ouders die de school hebben versierd, bedankt!

Onderwijs
Op 5 november heeft er een interne audit plaatsgevonden op de Klaverwoid. Binnen stichting Allure
worden regelmatig interne audits uitgevoerd. Een interne audit wordt uitgevoerd door een groep
mensen van onze stichting, deze groep bestaat uit directeuren en/of intern begeleiders en de
onderwijskwaliteits medewerker van Allure.
Tijdens de audit is de onderwijskwaliteit in beeld gebracht door onder andere groepsbezoeken en
gesprekken met directie, IB, leerkrachten, leerlingen en ouders. De audit was gericht op ontwikkeling
en niet op beoordeling.

Het auditteam gaf na de audit aan dat zij een enthousiast team zien, met tevreden leerlingen en
ouders. Het enthousiaste team wil veel en zit midden in de vele ontwikkelingen binnen het onderwijs
wat zij willen geven. Daarbij wordt er nog veel gesproken over “proberen”, “willen” en “in
ontwikkeling”. Vanuit het auditteam hebben we de tip gekregen om nog meer het gesprek aan te
gaan binnen het team en ambities te stellen over de aan te bieden leerstof, de verwachtingen, de
ambities en de vorm waarin het aanbod wordt gegeven. Dit alles zo concreet mogelijk.
Tijdens de studiedag van afgelopen maandag hebben wij in het team gesproken over hoe wij gaan
werken met de aanbevelingen uit de audit. We zijn gekomen tot de volgende 3 doelen waarmee wij
aan de slag gaan:
● Verdere uitwerking van het lesaanbod taal/rekenen door middel van parnassys leerlijnen
● De ontwikkeling van de leerlingen nog duidelijker zichtbaar maken door middel van de
dagplanning, leergesprekken, portfolio’s en toetsanalyses.
● Het team verder professionaliseren op onderwijsinhoudelijk niveau.
We zullen u in de loop van dit jaar via deze nieuwsbrief op de hoogte houden van hoe we aan deze
doelen werken.

Overleg tijdens de studiedag

Bedankt voor uw bag2school bijdrage:

Pokémonkaarten alarm
Pokémonkaarten, een heel leuk tijdverdrijf. Maar de laatste weken ondervinden wij er op school heel
veel last van. Kaarten verdwijnen, er ontstaan heel veel ruzies. Dit kunnen we niet gebruiken op
school; het komt het onderwijs en de sociale omgang van de leerlingen op dit moment echt niet ten
goede. Daarom mogen de kinderen vanaf nu geen pokémonkaarten meer mee naar school nemen.
We hopen op uw begrip en gaan ervan uit dat kinderen altijd nog met de kaarten kunnen spelen als
zij een speelafspraak hebben gemaakt, na schooltijd, bij iemand thuis.

Sinterklaas op school
Na de aankomst van Sinterklaas afgelopen weekend zijn we op school volop in de Sinterklaastijd
gestapt. Hierbij een aantal data met speciale Sint-activiteiten:
21 nov.
Excursie groep 1 t/m 4 naar het pakhuis van Sinterklaas in Broek op Langedijk
26 nov.
Schoentje zetten op school
28 nov.
Sinterklaasknutselcircuit
2 dec.
Groep 5 t/m 8 surprises inleveren
5 dec.
Sinterklaasfeest op school:
8.20 uur Sint opwachten op het plein
Groep 1 t/m 4 middag vrij
Woensdag hebben alle kinderen inpakles gehad van 2 ouders, de
komende tijd mogen de kinderen dit nog verder oefenen.
We gaan er een gezellige Sinterklaastijd van maken!

Parkeeroverlast
Helaas krijgen wij klachten van buurtbewoners over parkeeroverlast van ouders van onze school bij
het brengen en halen van de kinderen. We willen u nadrukkelijk verzoeken om als het mogelijk is de
kinderen op de fiets of lopend naar school te brengen. Indien u met de auto komt, parkeer dan in
een parkeervak, bij de school of aan het einde van de straat in de parkeervakken bij de rotonde.
Verder kunt u de kiss-and-ride strook gebruiken om uw kinderen af te zetten, zelf dus meteen weer
doorrijden. Parkeren in de bocht, voor de garageboxen en op de stoep bij school is niet toegestaan.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
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