Nieuwsbrief 8 februari 2019
Hoera!
Esther, onze collega uit de onderbouw, is bevallen van een gezonde
dochter, Josefien. Wij feliciteren Esther, Kees en Jasper van harte met de
geboorte van hun dochter en zusje en wensen hen een heel gelukkige
toekomst met z’n viertjes!

Ziektevervanging
De afgelopen weken sloeg het griepvirus ook op onze school toe. Veel kinderen werden ziek en deze
week waren er helaas ook collega’s die zich ziek hebben moeten melden. Er is veel tijd gaan zitten in
het zoeken naar vervangers. Een aantal keren werd door het mobiliteitscentrum dat de vervangingen
coördineert, aangegeven dat er geen enkele vervanger meer beschikbaar was. Dankzij de flexibiliteit
van een aantal collega’s is het elke dag gelukt om toch een leerkracht voor de groep van een
afwezige collega te krijgen. Fijn dat collega’s zo meedenken en meewerken!
De vakbond van schoolleiders had deze week als actieweek uitgeroepen. Waarschijnlijk hebben jullie
er in de media over gelezen of gehoord. Schoolleiders zijn opgeroepen om bij ziekmelding van
leerkrachten geen vervanging te gaan regelen, omdat het zoveel tijd kost. Op deze manier wil de
bond de politiek duidelijk maken dat het lerarentekort echt een groot probleem is en voor veel
werkdruk bij leerkrachten én schoolleiders zorgt. Omdat ik vind dat ik ouders niet ’s ochtends voor
het blok kan zetten en kan melden dat hun kind weer terug naar huis moet, omdat er geen
vervanging is, heb ik aan deze actie niet deelgenomen. Ik onderstreep echter het belang dat er échte
oplossingen moeten komen voor het lerarentekort. Er komt een moment dat we het hier op school
ook niet meer intern kunnen oplossen als er geen vervangers beschikbaar zijn.

Schenking MR
Onlangs ontving onze school het mooie bedrag van €1000,- voor een m.i. zeer
goed doel: boeken. We hebben al een aantal keren het mooie bedrag van €500,gekregen, … dit is dubbel genieten.
Naast de aanvulling van leesboeken, is er extra ruimte voor boeken om te
gebruiken bij Kansrijke Taal en informatieboeken voor Wereldoriëntatie.
Namens de kinderen en mijn collega’s: veel dank!
Met vriendelijke groeten,
Ans ten Have
Leescoördinator Los Hoes

Eindtoets
In groep 8 maken de leerlingen een verplichte eindtoets. De afgelopen jaren hebben wij daarvoor de
Cito Eindtoets gebruikt. Dit is op stichtingsniveau vastgelegd. In november kregen wij van Cito het
bericht dat zij dit jaar geen digitale, adaptieve versie van de Eindtoets beschikbaar hebben. Zij
ontwikkelen dit jaar één papieren versie van de Eindtoets. Dit zou betekenen dat alle kinderen (zowel
de kinderen met een VMBO Basis-advies als de kinderen met een VWO-advies) precies dezelfde
opgaven voorgelegd zullen krijgen gedurende twee ochtenden. In voorgaande jaren had Cito de
papieren versie van de Eindtoets in twee niveaus beschikbaar.
Omdat de Cito Eindtoets dit schooljaar niet digitaal en niet adaptief beschikbaar is, heeft Stichting
Keender aangegeven dat haar scholen een andere Eindtoets mogen kiezen. Wij vinden het erg
belangrijk dat de Eindtoets die de kinderen maken adaptief is en hebben ons daarom georiënteerd
op andere beschikbare Eindtoetsen. Na een uitgebreide voorlichting hebben we gekozen om dit jaar
in groep 8 de Dia-eindtoets te doen. Deze toets is wel adaptief: de kinderen worden getoetst op hun
eigen niveau. Het is een digitale toets die de kinderen op een iPad kunnen maken. De afname van de
totale toets duurt ongeveer 3,5 uur. De toets kan echter in twee delen worden afgenomen en dat
zullen we gaan doen. De kinderen en ouders van groep 8 zijn deze week uitgebreider geïnformeerd
over deze eindtoets.

Carnaval
Alaaaaaf!!!!
Voor ons knallende carnavalsfeest op maandagmiddag 4 maart zijn
we op zoek naar ouders die ’s middags een workshop schminken
willen aanbieden in de bovenbouw en naar ouders die kinderen
willen schminken in alle bouwen. Je kunt je aanmelden bij Nicôle in
de BB, Wendy in de MB en Sabrina of Erna in de OB.

Vanuit de BB
De kinderen van de groepen 7 hebben vandaag een les gehad over de dode hoek bij vrachtwagens.
Daarna konden ze zelf ervaren wat de chauffeur in de vrachtwagen wel en niet ziet. Michel Wentink
van Noordendorp Transport was met een vrachtwagen aanwezig om de kinderen dit te laten ervaren.
Fijn dat hij hiervoor jaarlijks tijd maakt, want op deze manier wordt het voor kinderen heel duidelijk
hoe gevaarlijk de dode hoek kan zijn.

Website Er zijn geen nieuwe berichten geplaatst.
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