Datum - nummer 6

Het Vijfblaadje
Kalender maand januari en februari
14 t/m 18 januari

Kunstweek

28 januari t/m 8
februari

Cito toetsen

4 en 5 februari

Adviesgesprekken groep 8

14 en 18 februari

15 februari
20 februari

19 februari
26 februari

28 februari

Muziek atelier groep 5 t/m 8
Studiedag. Alle kinderen zijn
vrij
Carnaval groep 5 t/m 8

Oudergesprekken n.a.v. cito
toetsen
Crea atelier
Crea atelier

1 maart

Carnaval groep 1 t/m 4

1 maart

Alle groepen om 12.30 uur uit

4 t/m 8 maart

Carnavalsvakantie

Wie zijn er jarig?
19 januari

Leanita (groep 8)

19 januari

Aaron (groep 7)

Van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag!

School informatie
Nieuwe laptops en Ipads
Onze school heeft nieuwe laptops en Ipads aangeschaft. De laptops zijn inmiddels geïnstalleerd en kunnen in
gebruik genomen worden. Dit kan pas als we afspraken hebben gemaakt met de kinderen wat betreft de
omgang met het materiaal. Deze week gaat de leerlingenraad kort in gesprek met alle groepen om duidelijk te
maken hoe we met de materialen om moeten gaan. Om het extra speciaal te maken laten we alle kinderen een
"contract" tekenen waarmee de belofte wordt gedaan zuinig om te gaan met de materialen van de school. De
Ipads volgen later.

Verkeer rondom de school
Vlak voor de Kerstvakantie heeft een agent met haar
team een onderzoek gedaan naar de
verkeersveiligheid rondom de school, dit in
samenwerking met de gemeente. Een paar dingen
vallen op:








Auto's staan stil in de bocht (voor de school).
Naast even stoppen, wordt er soms ook
geparkeerd in de bocht.
De gele streep (stopverbod) wordt genegeerd.
Er stoppen toch auto's voor de school om daar
kinderen uit te laten stappen.
Er wordt geparkeerd op het zebrapad.
Er wordt geparkeerd direct na het zebrapad (en dat mag ook niet).
De uitrit van de parkeerplaats levert een knelpunt op i.v.m. de eenrichtingsweg en het feit dat
er tegenover de uitrit geparkeerd wordt waardoor het een eenbaansweg wordt.

We weten dat de parkeerplaatsen snel vol zijn. Toch zien we ook dat er vaak nog wel plaatsen zijn en dat er dan
toch gekozen wordt voor een snelle stop aan de gele streep. Het feit dat het team parkeert op de
parkeerplaatsen komt voort uit het verleden. Toen stonden de auto's van het team in de wijk wat voor ergernis
zorgde bij de bewoners.
Wat gaat de gemeente doen?



De gemeente bekijkt of de eenrichtingsweg kan vervallen zodat je met de auto door kunt rijden en
verderop in de straat kunt parkeren.
De gemeente bekijkt of het stuk tegenover de inrit/uitrit parkeerplaats kan voorzien worden van een
gele streep zodat er ruimte blijft. Er mag dan geen auto meer stoppen of parkeren tegenover deze
uitrit.

Het advies van de politie voor school is als volgt:





Sluit het poortje wat ligt aan de gele streep zodat deze niet meer gebruikt kan worden. Iedereen gaat
dan het plein op via de poort aan de parkeerplaats of men kiest voor de grote poort. Het is dan niet
meer nuttig om te stoppen bij de gele streep.
Blijf ouders adviseren te voet of met de fiets te komen.
Adviseer ouders in de wijk te parkeren als dat mogelijk is.

Verder is ons gevraagd waarom we niet structureel ouders aanspreken op hun
parkeer gedrag. Dit hebben we heus wel gedaan maar vaak volgt er een nare
reactie richting het teamlid. Het klopt dat we er geen zin meer in hebben om
nare reacties te ontvangen. Wij gaan voor een veilige omgeving voor de
kinderen en hopen dat het goed blijft gaan. We vragen ouders vooral deze
mening te delen en het gedrag aan te passen.
Graag volgen we het advies van de politie op en gaan we de komende weken
eens kijken hoe het gaat als we het poortje sluiten. Vanaf maandag gaat de
poort dicht en vragen we u de andere poort te kiezen. Probeer zoveel mogelijk
te voet of met de fiets te komen, te parkeren in de straat verderop of bij de
Kievit. Laten we er samen voor zorgen dat de omgeving voor onze leerlingen
veilig blijft!

Reserve broeken kleuters
Er is een tekort aan reserve broeken voor de jongens bij de kleuters. Heeft u thuis nog jongensbroeken liggen in
de maat 98 t/m 110 die niet meer worden gedragen? Wij zijn er erg blij mee.
Ook willen we ouders vragen om de reservebroeken weer mee terug te nemen naar school. Dan hebben we
altijd genoeg broeken op voorraad mocht een leerling een ongelukje hebben.

Kunstweek
Komende tijd gaan de kinderen aan de slag met de Kunstweek. Alle kinderengaan in de tekenles een zo mooi
mogelijke tekening maken. Daarvan worden dan wenskaarten, koffiemokken, pacemats en allerlei andere leuke
spulletjes gemaakt die vervolgens besteld kunnen worden. Binnenkort ontvangt u meer informatie.

Gesprekken n.a.v. de cito toetsen
We starten met het toetsen van de kinderen met behulp van CITO. De observatie van de leerkracht blijft heel
belangrijk maar toetsing helpt ons om signalen te bevestigen. Verder kan het ook zijn dat we na analyse toch net
even meer gezien hebben van een kind. We bespreken de uitslag graag met u. Dit jaar komt er geen rapport in
maart, maar wordt u uitgenodigd voor een gesprek n.a.v. cito. Het tweede rapport volgt later in het schooljaar.

Aanmelden nieuwe leerlingen
Wordt uw zoon of dochter in het volgende schooljaar vier jaar? Meld hem
of haar dan aan op onze school. Loop gerust binnen voor een
inschrijfformulier. Kent u nog mensen die een fijne school zoeken. Wij
geven graag een rondleiding!

Nieuws van het peuteraanbod
Jarig
Op 16 januari wordt Gigiën 3 jaar. Op 18 januari wordt Amir 4 jaar.
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst en we wensen Amir ook veel plezier en
succes op de basisschool.
Welkom
Max, Noah, Lacey, Levi en Zoë zijn gestart bij het peuteraanbod. We wensen ze veel speelplezier.

Nationale voorleesdagen
Op 23 januari starten de nationale voorleesdagen. Het prentenboek van het jaar heeft als
titel “Een huis voor Harry” en is geschreven door Leo Timmers.
Bij het peuteraanbod wordt veel aandacht geschonken aan voorlezen. Wij vinden het
belangrijk dat er iedere dag aan peuters wordt voorgelezen om op deze manier de
taalontwikkeling te stimuleren.

