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NIEUWSFLITS nr . 12

Nieuws van de directie
Beste ouders/verzorgers,
Dankjewel!
Langs deze weg wil het team jullie bedanken voor de
leuke filmpjes die we ontvingen op de vrijdag van de
carnavalsviering. Superleuk!
Koffie-uurtjes
Toen in augustus van dit jaar het schooljaar begon
zijn er koffie-uurtjes gepland. Het idee was om één
ronde digitale koffie-uurtjes te houden en één ronde
(fysieke) koffie-uurtjes op school. U begrijpt wel dat
het houden van een fysiek koffie-uurtje op dit moment nog niet haalbaar is. Daarom zal ook de tweede
ronde koffie-uurtjes digitaal zijn. Deze digitale bijeenkomsten worden gehouden in de week van 8 maart.
We hanteren dezelfde werkwijze als tijdens de eerste
ronde. U ontvangt voor het koffie-uurtje een Teamsuitnodiging van de leerkracht voor deelname.
Coronasubsidie
Vanwege de schoolsluiting en het online-onderwijs in
coronatijd wordt de mogelijkheid geboden subsidie
aan te vragen voor ondersteuning en begeleiding.
Omdat gebleken is dat met name ‘het handelen’, wat
essentieel is in het je eigen maken van de lesstof,
door de inzet van digitale middelen minder aan bod is
geweest, willen we hierin extra investeren.
Als school zullen we daarom inzetten op extra mogelijkheden voor begeleiding bij rekenen/taal-lezen en
woordenschat. We maken hiervoor gebruik van materialen als Numicon, Taal in Blokjes en Bereslim.
In overleg met leerkracht en IB wordt de komende
maand in kaart gebracht waar leerlingen staan in hun
ontwikkeling. De ouders van leerlingen die baat kunnen hebben bij de inzet van deze middelen ontvangen hierover bericht van de leerkracht.
Maatregelen in en rondom het schoolgebouw
In overleg is besloten om de maatregel rondom het
bezoek aan externen wat aan te passen.
We verzoeken u vriendelijk om bezoeken aan bijv. logopediste, tandarts etc. na schooltijd te plannen.
Mocht dit niet mogelijk blijken en is een bezoek onder schooltijd onvermijdelijk dan mag een leerling,
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anders dan eerder gecommuniceerd, na het bezoek
wel weer naar school.
Toetsen
De herstart van de scholen brengt een nieuwe situatie met zich mee. Na het verwelkomen, kletsen over
deze bijzondere tijd en met elkaar weer wennen aan
de schoolstructuur, willen we ook weer weten hoe
het staat met de ontwikkeling van ieder kind.
De Cito-toetsen zijn een fijne ondersteuning om te
zien waar de leerlingen staan, daarom gaan we in de
week van 8 maart starten met het afnemen van de
M-toetsen.
De resultaten van leerlingen worden normaal gesproken afgezet tegen de resultaten van alle leerlingen uit
Nederland van dezelfde leeftijd. We kunnen nu niet
spreken van een ‘normaal’ jaar en daarom gaat het
nu anders. De resultaten die deze ronde gehaald worden, vergelijken we met eerdere resultaten van het
eigen kind. Zo brengen we in kaart waar de leerling
staat in zijn of haar ontwikkeling op de diverse onderwijsgebieden.
We starten in de week van 8 maart met het afnemen
van de volgende Cito-toetsen:
 Begrijpend lezen
 Rekenen-Wiskunde
 DMT/ (AVI)
 Spelling
Omdat de toetsen deze ronde alleen worden afgenomen om de vervolgaanpak te bepalen zullen de toetsgegevens niet worden ingevoerd in ParnasSys.
Uiteraard vinden we het ook belangrijk het sociaalemotionele welzijn te monitoren. Dit doen we in
april.

Nieuwsbrief Jeugd en Gezin maart 2021
Nieuws over opvoeden, opgroeien, zorg en ondersteuning voor kind en gezin.
Ga voor meer informatie naar: https://content.mailplus.nl/m15/links/gemeentegeldropmierlo/txt315432685/DTwzgasbq9bYBzE

Jarigen
Tot 11 maart 2021
25 febr Isabel

4A

25 febr Josephine

4B

27 febr Bram

0-1-2A

27 febr Bjorn

6B

27 febr Niek

5A

27 febr Meester Maarten

6B

28 febr Stef

0-1-2A

28 febr Brooklyn

8B

28 febr Jort

7A

28 febr Fedde

4B

2 mrt

Gijs

0-1-2D

3 mrt

Floor

6B

7 mrt

Nick

7B

8 mrt

Evi

6B

10 mrt

Sara

3B

Van harte gefeliciteerd!!!

Agenda vergaderingen, evenementen en
mededelingen:
Di. 2 maart:

KMR-vergadering 13.00-14.15 uur
OV-vergadering via Teams
Wo 2 maart: GMR-vergadering
In de week van 8 maart:
Koffie-uurtje met de leerkracht per groep. Tijd volgt. U ontvangt hiervoor van
de leerkracht een uitnodiging via Teams.

Puzzeltocht
Doe mee met de puzzeltocht en blijf fit!
We hebben een puzzeltocht gemaakt waarbij je door
Geldrop wandelt naar verschillende markante (en
niet zo markante) punten met behulp van onze kaart.
Je komt zo weer eens buiten!
Op de plattegrond staan nummers, deze corresponderen met de foto’s. De vraag is alleen, welke foto
past bij welk nummer? Geef je ogen de kost en noteer de juiste foto bij het juiste nummer.
Om jullie extra uit te dagen, vind je op de plattegrond
ook sportende poppetjes. Op deze locaties zijn QRcodes verstopt. Scan de code met je telefoon en doe
mee met het filmpje. Een kleine hint, neem eens een
kijkje in de etalages van de omliggende ondernemers.
Vervolgens zijn de hersenen aan de beurt om de volledige puzzel op te lossen. Is het gelukt om het juiste
telefoonnummer te vinden? Dan maak je kans op fantastische prijzen die onze sponsoren beschikbaar stellen.
Als laatste, vergeet niet om op de juiste plek (bij het
camera icoontje op de kaart) een foto te maken!
Want wie weet heb je die nog nodig.
Voor aanmelding:
https://www.fysiobraakhuizen.nl/puzzeltocht/

