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Agenda
19 november
Versieravond Sinterklaas, 19.00 uur
20 november
Ouderavond voor groep 8
22 november
Kleuters ’s middags vrij
26 november
OR overleg
27 november
MR overleg
29 november
Schoen zetten
3 december
Rondleiding voor nieuwe ouders, 9.00 uur
3 december
Surprises inleveren
5 december
Sinterklaas op school
19 december
Kerstviering op school
21 december
Alle leerlingen om 12 uur vrij
22 dec-6 januari Kerstvakantie

Nieuws uit de directie
Algemeen
Afgelopen week zijn veel ouders op school geweest vanwege de oudergesprekken.
Deze gesprekken stonden in het teken van het welbevinden van uw kind(eren). We zijn
er van overtuigd dat dit het vertrekpunt moet zijn van onze gesprekken. Als het
welbevinden niet op orde is, komt het leren vaak ook niet op gang.
Er was veel beweging met ouders op school, u heeft de gelegenheid gehad om in het
lokaal van uw kind(eren) te zitten en te ervaren wat zij ervaren. Misschien heeft u ook
nog herinneringen van uw kindertijd gehad. Als team ervaren wij deze gesprekken als
fijn en heel belangrijk. Samen met jullie zullen we altijd het beste uit elk kind halen.
Het was voor ons de eerste keer dat we deze gesprekken automatisch planden. We
zullen eind november evalueren of deze manier ons helpt om efficiënter en sneller de
oudergesprekken te plannen. Van enkele ouders heb ik al input ontvangen voor onze
evaluatie, tot 27 november ontvang ik graag nog input voor onze evaluatie.
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ZIEN!
ZIEN! is een digitaal hulpmiddel dat op school gebruikt wordt door de leerkrachten. Aan
de hand van een vragenlijst kan de leerkracht het sociaal-emotioneel functioneren van
een kind in kaart brengen. Erna volgen suggesties voor de leerkracht over hoe hij de
groep of een kind extra zou kunnen ondersteunen.
Alle leerkrachten zijn afgelopen week gestart met het invullen van een observatielijst
voor ‘Zien!’. De leerkracht heeft met ‘Zien!’ een middel in handen dat hem/haar helpt
om de signalen die kinderen afgeven op te vangen en beter te begrijpen. Doordat
‘Zien!’ de leerkracht ook suggesties geeft voor ondersteuning, kan er hulp geboden
worden indien dat nodig is. De kinderen van groep 5 t/m 8 vullen ook de leerlingvragenlijst. Door hun antwoorden krijg je als leerkracht een beeld van wat het kind van
zichzelf vindt en hoe het zijn omgeving, de omgang met zijn klasgenoten of de
leerkracht beleeft. Dat is heel waardevol. Het vormt vaak ook de aanleiding voor een
mooi gesprek: waarover ben je tevreden? Wat zou er anders kunnen? Wat kun jij daar
zelf voor doen? Hoe kan ik jou daarbij helpen?
Wilt u meer weten over ZIEN!? Neemt u dan eens een kijkje op
www.zienvooronderwijs.nl.
Redzaamheidslezen: proefpersonen gezocht!
Als school hebben wij ervoor gekozen mee te doen met een landelijk
onderzoeksproject 'redzaamheidslezen' van Luc Koning, waarvan het ministerie en de
onderwijsinspectie op de hoogte zijn. Ieder jaar worden
meerdere keren leestoetsen afgenomen bij onze
leerlingen. Ze krijgen dan de instructie: lees snel en met
zo weinig mogelijk fouten.
Door deze instructie gaan de kinderen minder letten op
nauwkeurigheid maar vooral inzetten op tempo,
snelheid. We willen graag dat kinderen minder
gespannen zijn en niet gaan racen bij leestoetsen, en we
willen meer nadruk op gewoon lezen, nauwkeurig lezen
en met begrip.
In januari 2019 starten we in groep 3 met het toetsen van
de leerlingen met een andere instructie, namelijk niet zo
snel mogelijk, maar zo goed mogelijk!
Om deze toetsen uit te proberen, zoeken we uit iedere groep ca. 3 leerlingen.
Wilt u hier toestemming voor geven? In de bijlagen vindt u hiervoor een formulier. Alvast
heel erg bedankt!
Meer over dit onderzoek leest u op: https://www.redzaamheidslezen.nl/
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Praktische informatie
1. Nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op maandag 3 december.
2. Agenda
Alle activiteiten van dit schooljaar die al bekend zijn, staan op de agenda van de
site vermeld. We zorgen dat de agenda up to date is.
Zie: https://www.amalia-astro.nl/agenda/
In de agenda van deze nieuwsbrief ziet u in het rood de data van de activiteiten
die nog niet bekend waren.
Op 22 februari 2019 zal de meester/juffendag gevierd worden. We zullen deze dag
de verjaardagen van alle leerkrachten vieren.

3. Kwink: Heb jij het onder de duim?’ - de Week van de Mediawijsheid
Van 16 tot en met 23 november vindt de week van
de Mediawijsheid plaats.
De werkgroep “Sociaal Emotionele Ontwikkeling”
heeft aan het team voorgesteld om daar aan mee
te doen. We slaan daarom de gewone kwinkles
deze week dan over en pakken de draad daarna
weer op.
Op de website van Kwink vindt u een link naar het
katern met de lesmateriaal voor deze week. Ook
bieden zij een kort leuk filmpje voor de midden- en
bovenbouw! Goed om het ook thuis te zien en erover met uw kinderen te
hebben.
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4. Van Basis naar Brug
In de regio Amersfoort (Amersfoort, Nijkerk, Baarn, Soest, Bunschoten) maken jaarlijks
veel leerlingen de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs.
Alle scholen voor voortgezet onderwijs in deze regio werken samen om te zorgen
dat iedere leerling een goede plek in de brugklas vindt. Daarom hanteren zij
dezelfde aanmeldprocedure. Zo is het voor iedereen duidelijk hoe de overgang van
de basisschool naar de brugklas is geregeld.
Van Basis naar Brug beschrijft de aanmeldprocedure voor ouders/leerlingen en de
leerkrachten van groep 8 van de basisschool.
Onlangs is de website www.vanbasisnaarbrug.nl gelanceerd. Deze website is
ontwikkeld door het POVO. Dit is het samenwerkingsorgaan tussen basisonderwijs en
voortgezet onderwijs binnen onze regio. Op deze website staat alle info voor de
aanmelding van leerlingen naar het VO.
5. Leerplicht (wet)
Tijdens ons overleg met de directies
van basisscholen in Baarn, hadden
we de leerplichtambtenaar op
bezoek. Zij hebben ons weer
bijgepraat over verzuim en de aanpak daarvan. Wat is voor u van belang?
De directies van basisscholen zijn verplicht om verzuim door te geven.
Wanneer verzuim gemeld wordt, dan gaat dit via ons systeem rechtstreeks
naar leerplicht en bij ongeoorloofd verzuim zullen zij actie ondernemen.
 De leerplichtambtenaar zal voor de voorjaarsvakantie op alle scholen in
Baarn langs komen om verzuim op te nemen van kinderen.
Zie ook:



https://www.baarn.nl/home/producten-diensten_42689/product/leerplicht-bijzonderverlof-of-vrijstelling_323.html
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