Nieuwsbrief:
7 juni 2019


Belangrijke data
10 jun.
13 jun.
16 jun.
18 jun.
21 jun.

2e Pinksterdag
mr-vergadering 19.00 uur
vaderdag
aanschuiftafel
studiedag: alle leerlingen vrij

Deze week lopen 34 kinderen van onze school de
avondvierdaagse in Wervershoof, het weer is wisselvallig,
maar dat mag de pret niet drukken. Meestal wordt pas later in
het schooljaar de keuze gemaakt voor welke vierdaagse er
gelopen wordt, volgend schooljaar zullen we de
avondvierdaagse meteen meenemen in de jaarplanner, zodat
iedereen al tijdig op de hoogte is.
Ik wens iedereen bij deze een heel fijn Pinksterweekend!
Hartelijke groet,
Kim

Kwaliteitszorg: uitleg werken vanuit leerlijnen
Vanaf dit schooljaar werken wij met de vakgebieden taal en rekenen vanuit
leerlijnen, we volgen de kinderen daarmee in hun ontwikkeling en bieden
leerdoelen aan die binnen de leerlijnen vallen. Groep 1/2 werkte al langer
vanuit leerlijnen. Maar wat houden leerlijnen nu eigenlijk in?
Een leerlijn geeft per leergebied aan op welke manier de leerlingen van het startniveau tot de
kerndoelen komen. Belangrijke momenten in de leerlijn heten tussendoelen. De leerlijnen zijn een
leidraad voor leerkrachten, want daardoor kunnen zij de ontwikkeling van hun leerlingen beter
volgen. Ook weten zij op welk niveau de kinderen ongeveer moeten zitten om te voldoen aan de
tussendoelen en kerndoelen. De leerlijnen zijn ontstaan toen uit de praktijk bleek dat het voor
scholen moeilijk was om de kerndoelen naar de praktijk te vertalen. De leerlijnen geven een
praktische invulling aan de algemeen geformuleerde kerndoelen.
De leerdoelen die in het porfolio van de kinderen staan vallen dus allemaal onder een specifieke
leerlijn. Het werken vanuit leerlijnen geeft de leerkrachten inzicht in waar een kind stagneert binnen
de leerlijn, op welk punt je terug moet pakken of waar je juist verder kunt gaan.

Aanschuiftafel
Dinsdag 18 juni organiseren wij weer een aanschuiftafel. We
starten om 19.30 uur (vanaf 19.20 uur inloop met koffie/thee)
en sluiten af om 20.30 uur.
Deze aanschuiftafel staat dit keer in het teken het eerder
afgenomen tevredenheidsonderzoek onder ouders,
leerkrachten en leerlingen (groep 7/8). Daarnaast hebben we
als gespreksonderwerp gekozen voor de
samenwerking/communicatie tussen school en ouders in de
leerontwikkeling van de kinderen. Dit hebben we gekozen
naar aanleiding van de uitslag van het
tevredenheidsonderzoek.
We gaan graag met u in gesprek, horen graag uw ideeën
hierover.
Via de parro-app iseen activiteit aangemaakt en kunt u zich aanmelden voor de aanschuiftafel. U
kunt uw aanmelding ook mailen naar directie@klaverwoid.nl.
We hopen op een goed gevulde tafel en twijfelt u of u wilt aanschuiven? Vraag eens rond bij ouders
die wel eens zijn aangeschoven naar hun ervaringen.

mr-nieuws
De laatste MR vergadering van dit schooljaar staat gepland op 13 juni a.s. om 19.00 uur. Wist u dat
de agenda en de notulen terug te lezen zijn op de website van onze school? En dat de vergaderingen
openbaar zijn?
Voorzitter Bram Ruijter (vader van Floortje en Loes) is dit jaar aftredend in de
Medezeggenschapsraad. Hij stelt zichzelf graag verkiesbaar voor de volgende termijn van drie jaar.
De medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en leerkrachten
meedenken over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel
eens een beslissende rol in beleidszaken. Lijkt het u leuk om plaats te nemen in de MR? Stuur dan
uiterlijk 13 juni een mail naar mr@klaverwoid.nl. Mochten er geen aanmeldingen zijn, dan wordt de
termijn van Bram stilzwijgend met drie jaar verlengd. Als er meerdere ouders zijn om deze taak op
zich te nemen, zullen er nog dit schooljaar verkiezingen worden uitgeschreven.
Wilt u meer informatie? Dat kan via bovenstaand e-mailadres of bij juf Annemarie, juf Annelieke,
Bram Ruijter of Janneke van Eck.

Fietsenstalling
De fietsenstalling op school is soms een puinhoop met fietsen die lukraak worden neergezet. De
kinderen is deze week gevraagd om de fietsen op de juiste manier in de fietsenstalling te plaatsen.
Iedereen heeft beloofd er aan mee te werken, wilt u hen ook helpen eraan te herinneren?

Volgende nieuws: Er verschijnt dit jaar in de maand juni nog 1 groepsinfo van
elke groep.
Volgende nieuwsbrief: in de week van 17 juni.

