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Beste ouders/verzorgers,
In deze informatiebrief:









Voortgangsgesprek november…
Project en kinderboekenweek…
Koptelefoons…
Schoolmaterialen…
Puberbrein…
Medialab festival groepen 6…
Rooster vrije (mid)dagen schooljaar 2016-2017..
Even voorstellen…Suna Baldede…

Voortgangsgesprek november.
Tijdens het algemene gedeelte van de informatieavond heeft Remko u al kort verteld
over de gewijzigde rapport- en gesprekkencyclus vanaf dit schooljaar. In deze
informatiebrief lichten we het e.e.a. toe.
We zullen vanaf dit schooljaar gaan werken met twee rapporten. Het eerste rapport
ontvangt u begin februari (i.p.v. eind november), het tweede begin juli. Bij het rapport in
februari volgt voor alle ouders een rapportgesprek. In dit rapport nemen we de
resultaten van de midden toetsen van CITO (januari) mee. Bij het rapport van juli is het
rapportgesprek facultatief. De leerkracht, of u als ouder, kan dan een gesprek
aanvragen. In dit rapport nemen we de resultaten van de eindtoetsen van CITO (juni)
mee.

Wat is er nu anders?

Het rapport van eind november vervalt. Hiervoor in de plaats houden alle leerkrachten,
met u als ouder, begin november een voortgangsgesprek over uw zoon/dochter. Dit wil
echter niet zeggen dat de leerkracht geen resultaten met u gaat bespreken. Sinds vorig
schooljaar houdt iedere leerkracht op een andere wijze een uitgebreid dossier over uw
zoon/dochter bij. Wij noemen dit het leerlingoverzicht. Hierin staan alle belangrijke
gegevens van de cognitieve en de sociaal- emotionele ontwikkeling van uw kind
genoteerd. In het leerlingoverzicht staat:
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Hoe de leerling scoort op de methode gebonden toetsen;
Hoe de leerling scoort op het LVS van CITO;
Wat zijn belemmerende- en bevorderende factoren van de leerling om tot leren
te komen.
In welke subgroep werkt een kind bij de vakken: rekenen, spelling, begrijpend
lezen en technisch lezen. De subgroep bepaalt het aanbod en instructie van de
lesstof.
De uitslag van de SCOL en toelichting hierop als er opvallende zaken zijn.
Bijzonderheden: bijv. in de thuissituatie of een verwijzing naar bijv. een
onderzoeksverslag.

De leerkracht zal deze zaken met u bespreken en u ook vertellen of uw zoon/dochter
bijvoorbeeld extra instructie nodig heeft bij een bepaald vak, of dat een kind met de
basisgroep meegaat, of juist extra uitdaging krijgt. Het leerlingoverzicht mag u op deze
avond inzien. We geven dit niet mee naar huis. Het document is binnen ons digitale
leerlingvolgsysteem steeds in ontwikkeling.
Op deze wijze kunnen we, samen met u, de ontwikkeling en het welbevinden van uw kind
blijvend in kaart brengen, volgen en bespreken. Voor de herfstvakantie beginnen wij met
het plannen van de eerste voortgangsgesprekken.
Project en kinderboekenweek.

Op 5 oktober start het project en tevens de Kinderboekenweek. Het thema van dit jaar
is ‘Opa’s en oma’s: Voor altijd jong! We zullen dan starten met een leuke opening. Die
dag worden alle kinderen verwacht op het schoolplein bij de hoofdingang. Het zou leuk
zijn als kinderen op die dag kleding aan hebben uit de tijd van hun opa of oma.
Tijdens het project zullen we verschillende activiteiten organiseren waarbij we hulp
nodig hebben van ouders/verzorgers en uiteraard opa’s en oma’s!
Voor de groepen 1 t/m 4 zoeken we opa’s en oma’s die gezelschapsspelletjes willen doen
met de kinderen. Intekenlijsten (voor de groep 3 en 4) met data hangen bij deze
klassen. De groepen 1/2 versturen zelf een uitnodiging naar de opa’s en oma’s.
Met de groepen 5 t/m 8 gaan we activiteiten organiseren met zorgcentrum ‘Het Laar’ en
zorgcentrum ‘De Heikant’. De kinderen zullen per klas een bezoek brengen aan een van
deze twee centra. We zoeken ouders die ons daarnaar toe willen brengen. Via Klasbord
zal hierover meer informatie komen.
Op 21 oktober sluiten we het project af. Daarover zullen jullie meer lezen in infobrief 3.
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Koptelefoons
De afgelopen tijd hebben we behoorlijk wat koptelefoons aangeschaft voor onze
leerlingen. Deze koptelefoons gaan steeds maar een korte periode mee.
Daarom hebben we besloten om het nu anders aan te pakken. Iedere leerling (vanaf
groep 3) krijgt een koptelefoontje. Het is de bedoeling dat ieder kind het
koptelefoontje in de eigen la bewaart. Gaat het koptelefoontje kapot of raakt het kwijt,
dan is ieder kind zelf verantwoordelijk om een andere/nieuwe van thuis mee te nemen.
Iedere klas krijgt 5 extra koptelefoontjes om toch door te kunnen als een kind een
koptelefoon kwijt is en nog geen nieuwe heeft meegenomen.
Schoolmaterialen
In groep 3 krijgen alle kinderen van onze school een liniaal, schaar en later in groep 4
ook een vulpen. Na de zomervakantie is gebleken dat veel van deze materialen thuis zijn
blijven liggen. Wij willen jullie nadrukkelijk vragen om de kinderen deze materialen weer
mee naar school te geven. Mochten ze kwijtgeraakt zijn, dan vragen wij u om de
materialen zelf te vervangen, zodat we snel weer fijn door kunnen werken. Alvast
bedankt!
Puberbrein.
Op donderdag 3 november a.s. vindt de bijeenkomst ‘Puberbrein’ plaats op onze locatie.
Dit is een interessante bijeenkomst met theater voor ouders, opvoeders en iedereen die
met jongeren te maken heeft. In de bijlage treft u de flyer hierover aan.
Medialab festival.
De groepen 6 zijn afgelopen woensdag naar het Medialab festival geweest.

Rooster vrije (mid)dagen schooljaar 2016-2017.
In bijlage bij deze mail vindt u een nieuw overzicht van de vrije (mid)dagen van dit
schooljaar. Er staat nl. een foutje in. De studiedag is niet op maandag 20 februari maar
op woensdag 22 februari.
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Even voorstellen…Suna Baldede
Hallo allemaal,
Graag wil ik mezelf aan jullie voorstellen.
Ik ben Suna en ik ben de nieuwe coördinatrice van de eeTCcub De Blaak.

Ik kom uit Rotterdam en ik woon al bijna 14 jaar in Tilburg.
Sinds 2006 ben ik werkzaam bij kinderstad als coördinatrice bij de eeTClub.
Ik heb op verschillende basisscholen gewerkt.
Vanaf dit schooljaar kom ik op basisschool De Blaak werken.
Ik ben op maandag en/of dinsdag en donderdag aanwezig bij de eeTClub De Blaak.
Op maandag dinsdag donderdag en de vrijdag ben ik telefonisch bereikbaar
tussen 12.00 en 13.30 uur op het nummer 06-30073991.
Met vriendelijke groeten, Suna Baldede

Wij wensen u allen een fijn weekend!
Team OBS De Blaak
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