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Fijn dat jullie er weer zijn

Welkom op school
De afgelopen week zijn op school begonnen: Jurre Banning (1-2a),
Jay-Jay Jansen (1-2b), Veerle Gering (1-2a), Lucas Rouschop (1-2a)
We wensen jullie een fijne tijd op onze school!
Babynieuws
Kiki (groep 6/7) en Sammie (groep 3/4) hebben een zusje: Keetje,
geboren op vrijdag 15 januari! Van harte gefeliciteerd!
Trefwoord:
Week 4 t/m 6 (25 januari t/m 12 februari): Verdienen.
Inhoud: verdiende loon en verdiende straf. Aandacht, geld,
vriendschap, kansen en geluk verdienen.
Week 7 t/m 10 (15 februari t/m 12 maart): Voelen.
Inhoud: invoelen en aanvoelen, aanraken of mijden. Gevoel of
verstand volgen. Grenzen aanvoelen, nabijheid of afstand.
Voorleeswedstrijd
Hallo Allemaal! Ik heb meegedaan aan de voorleeswedstrijd, het
was erg leuk! Steeds kwamen we om de beurt in de bieb in
's-Heerenberg, en dan moest je een stukje voorlezen in je
voorleesboek. Er was een jury die naar je luisterde en ook een
vrouw die de videocamera had voor het filmen! Ik had niet veel
zenuwen! Dus ik had mijn stukje voorgelezen. Als bedankje dat ik
mee had gedaan aan de voorleeswedstrijd kreeg ik een cadeautje!
Namelijk: een pen en een boekje! En de opdracht bij dat boekje is
dat je moet proberen het boek te slopen! Bijvoorbeeld een
opdracht: knip een pagina uit het boek! En ik had nog een
oorkonde! En toen werden we om 2 uur gebeld om te horen of ik
door was! …………………………………….

Agenda:
12 februari: viering carnaval, ‘s
middags zijn alle kinderen vrij.
15 t/m 19 februari:
voorjaarsvakantie
22 februari: studiedag gaat niet
door.
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Helaas was ik het net niet geworden! Ze zeiden dat alles perfect was,
maar soms wel iets te snel. Ik vond het wel erg leuk om eraan mee te
doen! Van de 13 scholen hebben er 10 scholen aan meegedaan!
groetjes, Alex
Een filmpje van het voorlezen is te vinden op de site van de bibliotheek
of via de volgende link:
https://www.bibliotheekmontferland.nl/nationale-voorleeswedstrijd.html

Stepjes
Tijdens de noodopvang periode zijn er op het plein stepjes verdwenen. Dat is heel vervelend voor de
betreffende leerlingen. We willen jullie dan ook vragen om de stepjes met een kabelslot aan het hekwerk
vast te laten zetten, zodat ze niet zomaar meegenomen kunnen worden. Er is namelijk niet altijd toezicht op
het plein om dit in de gaten te houden.
Carnaval
Op vrijdag 12 februari willen wij ondanks de corona toch aandacht besteden aan het vieren van carnaval op
school. De kinderen mogen verkleed op school komen. We hanteren bij dit feest de corona maatregelen. Er
wordt voor iets lekkers en wat te drinken gezorgd door de OC. Het meebrengen van spuitbussen, confetti
en zwaarden/pistolen is niet toegestaan. Serpentines van papier zijn wel welkom.
De school begint om 8:30 uur. ‘s Middags zijn we vrij en begint de voorjaarsvakantie. We hanteren daarbij de
volgende eindtijden: gr. 1-2A+B en 3: 11.55 uur, gr. 3-4, 4-5 en 5: 12.05 uur en de gr. 6, 6-7, 7 en 8: 12.15 uur. We
maken er een gezellige, feestelijke dag van.
Studiedag
De studiedag, die gepland stond op 22 februari gaat niet door. De leerlingen gaan die dag gewoon naar
school.
Toetsweken
In de jaarkalender staat dat voor de groepen 3 t/m 7 vanaf 11 januari de Cito-toetsen van het
leerlingvolgsysteem worden afgenomen. Door de lockdown worden de toetsen nu afgenomen van 24
februari tot en met 10 maart. Het afnemen gebeurt op vrijwel dezelfde manier als de methode gebonden
toetsen die door het hele jaar worden afgenomen.
Het verschil is dat methode gebonden toetsen precies aansluiten bij de behandelde stof van het afgelopen
thema, en op deze manier wordt gecontroleerd of kinderen de lesstof beheersen. Bij Cito-toetsen wordt
getoetst welke kennis en vaardigheden de kinderen beheersen en hoe zij deze toepassen. De Cito-toetsen
worden in januari en in juni afgenomen.
In de groepen 1 en 2 volgen wij de ontwikkelingen van de kleuters binnen ons observatiesysteem BOSOS.
Kinderen in groep 2 worden individueel getoetst op de leesvoorwaarden en daarvoor gebruiken we de
februari-screening van BOSOS. Zo hebben we de ontwikkeling van de kleuters goed in beeld.
Op school gaan we zo ontspannen mogelijk om met het de toetsen; het hoort immers bij het lesprogramma.
De kinderen maken niet meer dan twee toetsen per dag.
Tienminutengesprekken en rapporten
Ook de planning van de rapporten en de 10 minutengesprekken schuiven we op. De planning is als volgt:
donderdag 18 maart krijgen de kinderen van groep 2 t/m 8 hun rapport.
In de week daarna willen we de 10 minutengesprekken houden. Houdt u er rekening mee dat dit digitaal
gaat gebeuren, ook afhankelijk wat de richtlijnen RIVM op dat moment zijn.
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De kinderen van groep 1 krijgen geen rapport, maar gaan wel mee in de uitnodigingen voor een gesprek.
Voor de ouders van groep 1-2A zijn de gesprekken al geweest of in de komende week gepland i.v.m. de
overdracht naar de andere leerkracht (juf Charon start op 8 februari weer voor de groep).
De ouders en kinderen van groep 8 worden uitgenodigd voor een (digitaal) adviesgesprek. De data daarvoor
zijn al aan de ouders doorgegeven.
Informatie uit de MR
De MR heeft afscheid genomen van Femke Kersbergen. Na 6 jaar zitting te hebben gehad in de MR heeft zij
het stokje overgedragen aan Astrid Boersen. Wij heten Astrid van harte welkom.
De MR heeft in de afgelopen periode met de oudercommissie en bestuur goede contacten opgebouwd. Er is
gesproken over de vrijwillige ouderbijdrage en binnenkort gaan we in gesprek over de begroting van de
school. Ook komt het bestuur een kijkje nemen in de klassen, wanneer dit weer mogelijk is. Hierbij
functioneert de MR als tussenpersoon, tussen het team en het bestuur. Zo houden we met alle geledingen
rond de Albert Schweitzerschool de lijntjes kort en weten we van elkaar wat er speelt. Natuurlijk houdt de
corona-crisis ons ook nog steeds bezig. We hebben de eerste weken thuisonderwijs met MR geëvalueerd.
Ook tijdens de vorige lockdown hebben we dit samen gedaan en deze evaluatie heeft de
personeelsgeleding weer meegenomen naar het team.
De komende periode houden we ons bezig met een gesprekkencyclus, dit is een cyclus van gesprekken
tussen directie en teamleden. Met deze gesprekkencyclus hopen we nog meer onze kwaliteit te gaan
waarborgen en zullen feedbackpunten besproken worden.
Heeft u een vraag of opmerking? Spreek ons dan aan of stuur een mailtje naar mr@albertschweitzer.nl. Wij
komen graag met u in contact!
Herstart
Maandag 8 februari mogen de scholen weer open. Alle kinderen van de Albert Schweitzerschool zijn dan
weer welkom vanaf 8.20 uur. Wel zullen er een aantal extra maatregelen bij de openstelling bijkomen.
Morgen ontvangt u via een aparte mail hier nadere informatie over, aangezien dit nog met team en MR
besproken moet worden.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 4 maart 2021
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