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Geachte ouders/verzorgers 
Hierbij ontvangt u de elfde  nieuwsbrief van het 
schooljaar 2019-2020. 

  

Ouderavonden 
Vanmiddag krijgen de kinderen hun rapport uitge-
reikt. Het rapport begint in de inleiding met de woor-
den: “De kinderen willen op school allemaal goed hun 
best doen. We vinden het belangrijk dat elk kind trots 
kan zijn op zijn eigen gedrag en op zijn prestaties. U 
als ouder en wij als leerkrachten willen het kind daar-
bij voor 100% steunen. Een mooi rapport is een belo-
ning voor het werk en een aanmoediging om door te 
gaan.”  We schreven deze woorden in 2013. Het rap-
port ziet er nog steeds netjes uit met een fleurige 
bladzijde voor elk schooljaar. Critici vragen of het niet 
digitaal kan, dat gaat veel efficiënter. Wellicht ja, 
maar is het ook mooier voor het kind? 
In het rapport proberen we steeds op een positieve 
wijze naar het kind te kijken. Wat gaat er allemaal 
goed? Nog steeds denk ik dat het boekje geschikt is 
om het ook aan oma en opa te laten zien hoe goed 
het kind zijn best doet. De informatieve waarde van 
het rapport schiet anno 2020 wel tekort. Maar daar-
voor is er een nieuw document bijgekomen, het ont-
wikkelingsperspectiefplan. Het plan, dat tijdig wordt 
bijgesteld en de mogelijkheden en de beperkingen 
van het kind beschrijft, de leerlijnen, de doelstelling, 
en de onderwijsbehoefte. 

Dit plan willen de leerkrachten volgende week met u 
bespreken en daarbij vragen zij ook uw instemming.  
Het is daarom zo belangrijk dat alle ouders op de 
vastgestelde tijden komen om samen de plannen vast 
te stellen. We spreken dan van een gouden driehoek: 
Kind, ouders en school. Alleen als in deze driehoek 

samenhang is, zijn er goede mogelijkheden voor groei 
en welzijn van het kind. Bezoekt daarom allemaal de 
ouderavond. Is er nog geen afspraak gemaakt omdat 
u het niet zo belangrijk vond? Bel alsnog voor een 
nieuwe afspraak. In het belang van uw kind! 

 
 
 

 
Plastic doppen 
Al jaren sparen wij plastic doppen  van lege fles-
sen en tubes ten behoeve van een fonds voor 
blindgeleide honden. Per kilo doppen ontvangt 
KNGF Geleidehonden een vergoeding. Dus gooi 
de dopjes van frisdrank en melkpakken niet weg, 
maar lever ze in bij één van de depots. Je steunt 
niet alleen de opleiding van onze geleidehonden, 
maar spaart ook nog eens het milieu. Inmiddels 
hebben alle doppen samen al tienduizenden eu-
ro’s opgeleverd. In de hal staat een doos waar u 
de doppen in kunt doen.  
 

  

Verzuimbeleid 
We onderscheiden op school verzuimduur en 
verzuimfrequentie. 
Verzuimduur: Als een kind een lange periode 
achter elkaar ziek is, hebben we het over ver-
zuimduur. De oorzaak van de verzuimduur is 
meestal goed te achterhalen: een bepaalde ziek-
te of een ongeval. 
 
Verzuimfrequentie, ook wel genoemd de mel-
dingsfrequentie, is het aantal ziekmeldingen van 
een kind over een  bepaalde periode. Als een  
kind binnen een periode van  3 à 4 maanden 3 



Nieuwsbrief 14-2- 2020 

keer of vaker ziek gemeld wordt, is de oorzaak 
niet altijd eenduidig.   
 
De leerkrachten houden het verzuim van de leer-
lingen bij in het leerlingvolgsysteem. Als een 
leerling frequent ziek is dan moeten zij dit door-
geven aan de intern begeleider en zal het be-
sproken worden in het zorgteam van school. 
 

  

 
  

Nieuwe Spellingmethode 
Twee weken geleden zijn we op school begon-
nen met de methode Staal. Staal is een  interac-
tieve methode. De leerlingen bekijken animaties 
waarin de verschillende categorieën worden uit-
gelegd en leren met behulp van de juf de regels! 
Ook hebben de regels gebaren. U kunt eens vra-
gen aan uw kind welke regel ze die dag geleerd 
hebben. Wie weet kunnen ze de regel en het 
gebaar wel vertellen en laten zien.  
Staal is een erg succesvolle methode en we wil-
len uw kind met behulp van de nieuwe methode 
beter leren spellen. 
 

  

Bedankt CSC-sport 

 

 
Omdat de speeltoestellen van het plein gehaald 
zijn en we nog geen nieuwe speeltoestellen heb-
ben, hebben we enkele creatieve oplossingen 
bedacht voor het plein om de kinderen uit te 
dagen tot spel. 
Via een vader hebben we drie haspels gekregen, 
waar we het volgende van willen maken: 

 
 
Van CSCsport hebben we kunstgras gekregen. 
CSC-sport hartelijk dank! 
 
Om een soort tuintjes te realiseren zijn we nog 
op zoek naar vrachtwagen of trekker banden, 
liefst 6 stuks. Kent u iemand die ons daaraan kan 
helpen dan horen we het graag! 
 
Data 

21 februari  Groep B vrij 

24 t/m 28 februari Voorjaarsvakantie 

6 maart Volleybaltoernooi groep 

18 maart Boomplantdag groep B 

25 maart  Grote rekendag 

3 april schooltoneel 

9 april paasviering 

13 april Tweede paasdag 

15 april Presentatie Zeewolde Wereld-
dorpdag 

17 april  Koningsspelen 

27 april t/m 8 mei meivakantie 
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