Nieuwsbrief nr.11

12 februari 2021

Agenda
10 feb
12 feb
19 feb
19 feb
18 feb - 23 mrt
22-28 feb
8 - 12 mrt
10 mrt
25- 31 mrt

Intekenen adviesgesprek gr 8 (online)
Tussenrapport open
Juffen en meesterdag (= verplaatst)
Intekenen oudergesprekken gr 1 t/m 7
Cito M toetsen
Voorjaarsvakantie
Adviesgesprekken groep 8
Studiedag kinderen zijn vrij
Oudergesprekken gr 1 t/m 7 (online)

Nieuws uit de directie

Wat is het fijn om de kinderen weer op school te hebben! We horen weer geklets
en gegiechel op de gang en zien blije gezichten van kinderen die weer met
elkaar kunnen spelen. Heerlijk!
Deze eerste dagen hebben we veel aandacht besteed aan de
sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen en aan groepsvorming. Hoe
hebben de kinderen het thuisonderwijs ervaren en hoe is het om weer in de groep
te zijn?
Langzamerhand gaan we ons ook weer richten op het schoolwerk. Met
verschillende toetsen zullen we kijken wat de nieuwe beginsituatie is en aan welke
gebieden we extra aandacht moeten besteden.
We willen de gelegenheid ook gebruiken om u te bedanken voor de
omschakeling van thuisonderwijs naar onderwijs op school.
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Tussenrapport en oudergesprekken
Vanaf vrijdag 12 februari kunt u het rapport van uw zoon of dochter in Parnassys
bekijken.
Dit rapport is voor groep 3 t/m 8 een tussenrapport en voor groep 1/2 definitief.
Op dit rapport staan de resultaten van de periode tot half december. Ook de
indruk die de leerkracht heeft van het persoonlijk gedrag en werkgedrag van uw
kind wordt ingevuld op basis van deze eerste maanden.
In het rapport werken we o.a. aan de hand van bolletjes (minimaal één, maximaal
vier). Hiermee geven we de mate van ontwikkeling of de beoordeling aan.
Bij ‘persoonlijk gedrag’ is het een weergave van wat het kind op school laat zien.
In de kleutergroepen is het gedeelte vanaf ‘sociaal-emotionele ontwikkeling’
gekoppeld aan het observatie- en registratiesysteem ‘Kijk!’.
Bij een beoordeling met bolletjes is de verklaring:
O = onvoldoende
OO = matig
OOO = voldoende
OOOO = goed
Vanaf groep 4 geven we voor bepaalde vakgebieden ook een cijferbeoordeling.
Het zal duidelijk zijn, dat door de de lockdown minder toetsgegevens van uw kind
beschikbaar zijn. Hierdoor zullen er open plekken in het overzicht in Parnassys
staan.
Ook de Cito Toetsen zijn nog niet afgenomen. De resultaten hiervan nemen we
graag mee in de oudergesprekken. Dat is dan ook de reden waarom we deze
verplaatsen.
Vanaf groep 4 hebben de kinderen een eigen formulier ingevuld met daarin een
terugblik op de afgelopen periode. Deze evaluatie nemen de kinderen vrijdag
mee naar huis en is een aanvulling op het tussenrapport.
Deze week en volgende week kunnen de kinderen wennen aan het volgen van
fysiek onderwijs. We zijn bezig met het opbouwen van de lessen en het
schoolritme.
Vanaf donderdag 18 februari t/m dinsdag 23 maart nemen wij de tijd om de
Citotoetsen af te nemen. De resultaten hiervan zullen we gebruiken als
uitgangspunt voor het onderwijsaanbod en de leerdoelen van de komende 4
maanden. Deze resultaten worden aangevuld op het tussenrapport en hiermee is
het rapport definitief.
Vanaf donderdag 25 maart t/m woensdag 31 maart vinden de oudergesprekken
plaats. De inschrijving hiervoor volgt via Parro op 19 februari.
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Uitzondering hierop is groep 8. Ouders van groep 8 hebben een eigen
informatiemail gekregen.
Mocht u vragen hebben of zich zorgen maken over uw kind, neem dan via de
mail contact op met de leerkracht van uw kind.
Praktische informatie
1. Nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op maandag 8 maart 2021.
2. Agenda
Alle activiteiten van dit schooljaar en de vakanties van komend schooljaar
die al bekend zijn, staan op de agenda op de site vermeld. We zorgen dat
de agenda up to date is. Zie:  https://www.amalia-astro.nl/agenda/
3. Kwink
De school is weer open gegaan. De komende tijd zal wellicht veel van de
kinderen en de leerkrachten vragen. Het omschakelen van online naar
fysiek onderwijs én de uitdaging om opnieuw de verbinding te zoeken en
maken binnen de groep. Kwink zal ons daarbij ondersteunen. Waar begin ik
nadat ik mijn groep twee maanden niet samen is geweest? is de vraag die
wij op dit moment vaak binnen krijgen.
Deze video heeft hierover een beeld van alles wat we nu met de kinderen
gaan doen.  www.kwinkopschool.nl/de-school-is-weer-open-filmpje.
We gebruiken voor de gesprekken met de kinderen in het bovenbouw
de katern van kwink. de katern: de-school-is-weer-open
We zijn gestart met les 11. In deze les staat rust zoeken in/bij jezelf centraal.
Een passend thema, omdat leerlingen wellicht moeten wennen aan de
‘drukte’ van een schooldag en de rust en ruimte moeten vinden om te
kunnen delen wat ze tijdens de schoolsluiting hebben meegemaakt.
4. Trefwoord:
Voor de levensbeschouwelijke opvoeding van uw kinderen gebruiken we
op school de methode ‘Trefwoord’. Iedere dag kijken we naar een (digitale)
kalenderplaat met daarop een tekening, foto, puzzel of tekst. De
(Bijbel-)verhalen, gedichten, gebeden en liederen die daarbij horen, staan
in de handleiding voor de leerkracht. Zo stelt ‘Trefwoord’ verschillende
thema’s uit de leefwereld van de kinderen, de samenleving en de Bijbel aan
de orde. In de tweede aflevering van 15 februari t/m 30 april 2021 zijn dat de
volgende thema’s:
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Thema: Voelen (week 7 t/m 10)
Inhoud: Invoelen en aanvoelen, aanraken of mijden. Gevoel of verstand
volgen. Grenzen aanvoelen, nabijheid of afstand.
Bijbel: Bijbelverhalen onderbouw:
- Week 7/8: De kinderzegening (Marcus 10: 13-16); Blijf van hem
af! (Matteüs 8, 2-4).
- Week 9: Hoera voor God! (jongsten), Lachend door het leven
(oudsten) (Lucas 5, 17-20); Jezus kwam voorbij (Lucas 17, 11-19).
- Week 10: Raak hem niet aan! (Lucas 6, 1-5); Seres, de blinde
man (Johannes 9, 1-12).
Bijbelverhalen middenbouw:
- Week 7/8: Nooit meer een knuffel (Lucas 17, 11-19); Dicht bij
God (Matteüs 19, 13-15).
- Week 9: Bang (Marcus 4, 35-41); Hondjes onder de tafel
(Matteüs 15, 21-28).
- Week 10: Logisch, toch? (Matteüs 12, 9-14); Hoe zit het nou?
(Johannes 9).
Bijbelverhalen bovenbouw:
- Week 7/8: Mensen die niemand wil aanraken (Lucas 17, 11-19);
Jezus legt kinderen de hand op (Matteüs 19, 13-15).
- Week 9: Jezus’ vrienden zijn bang (Marcus 4, 35-41); Harde
woorden (Matteüs 15, 21-28).
- Week 10: Iemand genezen op sabbat (Matteüs 12, 9-14); De
blindgeborene (Johannes 9).
5. Verrassingstas groep 3:
Helaas is het momenteel niet mogelijk voor
kinderen om lekker zelf te snuffelen tussen de
boeken en zo leuke leesboekjes te vinden.
Daarom kunnen ouders nu speciaal voor hun
groep 3-er een tasje aanvragen met een paar
leuke
eerste-leesboekjes,
wat
spelletjes
rondom lezen en informatie voor ouders.
Als je net kunt lezen gaat er een wereld voor je open: Ineens zie je overal
letters en begin je woorden en zinnen te
ontcijferen. Het is belangrijk om dit eerste
leesplezier te stimuleren en om te
ontdekken welke boekjes het kind echt
leuk vindt. Kinderen die met plezier lezen
hebben hier hun hele leven profijt van!
Aanmelden kan t/m 15 februari.
Ja, Ik wil een verrassingstas
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