Nieuwsbrief 15 februari 2019
Ontwikkelingsgesprekken groep 1 t/m 7
Op 12 en 13 maart zijn de ontwikkelingsgesprekken voor kinderen én ouders uit de groepen 1 t/m7.
Maandag krijgen alle kinderen een brief mee waarop jullie je voorkeursdatum kunnen invullen en of
jullie zoon/dochter meekomt bij dit gesprek. Uiterlijk donderdag 21 februari moet het onderste
gedeelte van deze brief ingevuld terug zijn op school, zodat wij de gesprekken kunnen plannen.
Jullie begrijpen dat het plannen van deze gesprekken voor ongeveer 400 kinderen een hele klus is.
We kunnen daarom geen rekening houden met wensen voor tijdstippen die soms bij op de briefjes
worden geschreven.

Definitieve adviezen VO
Volgende week dinsdag en woensdag ontvangen de kinderen uit groep 8 en hun ouders het
definitieve advies voor het voortgezet onderwijs. In november hebben alle kinderen een voorlopig
advies ontvangen.
Wij streven aan het eind van de basisschoolperiode naar een zo goed mogelijke doorstroming in het
voortgezet onderwijs. Wij geven daarbij de ouders een advies om hun kind in te laten stromen op het
niveau dat naar ons beeld het beste bij het kind past. Het kind wordt gedurende 8 jaren door ons
intensief gevolgd, uitgedaagd en begeleid. Hieruit komt voor elke leerling een uniek advies.
Het definitieve advies wordt op basis van leervorderingen (zichtbaar gemaakt in het Cito LOVS tot
M8); observaties door de mentoren; de leerlijnen Kiezen, delen maken en
persoonlijkheidskenmerken van het kind opgesteld door de mentoren van groep 8, de intern
begeleider en de directeur.

Studiedag 22 februari
Vrijdag 22 februari is er een studiedag en hebben alle kinderen vrij. De
leerkrachten gaan de groepsplannen van de afgelopen periode voor de
diverse vakgebieden evalueren en stellen nieuwe plannen op voor de
komende periode.

Voorleeswedstrijd
Job Leferink uit groep 8 heeft onze school vertegenwoordigd tijdens de voorleeskampioenschappen
voor alle basisscholen in Haaksbergen afgelopen woensdag in Theater De Kappen. De uiteindelijke
winnaar was een leerling van basisschool Op den Akker, maar wij zijn ook enorm trots op Job. Hij
heeft het uitstekend gedaan!

Aanmelding nieuwe leerlingen
Ouders van wie hun kind tussen 1 oktober 2019 en 1 oktober 2020 vier jaar oud wordt, hebben
afgelopen week via de gemeente een brief en aanmeldformulier ontvangen. Deze kinderen moeten
voor 1 april bij een basisschool worden aangemeld.
Wij houden op woensdag 20 maart onze jaarlijkse open dag tussen 16.00 uur en 20.00 uur. Om 20.00
uur zullen we nog een presentatie over de school houden. Kennen jullie ouders die interesse hebben
in onze school, geef dan vast deze datum door. Iedereen is van harte welkom!
Onze advertentie volgt binnenkort.
Mocht je zelf een aanmeldformulier hebben ontvangen: het formulier kan natuurlijk ook nu al op
school worden ingeleverd.

Vanuit de MB
De afgelopen weken hebben de kinderen van de beide groepen 4 deelgenomen aan een
grensoverschrijdend kunst- en cultuurproject. Twee kunstenaars hebben hier op school een
maskertheater gebracht over een tweetalig kinderboek, waarin twee vrienden zich afvragen: Wat is
‘Heimat’? Hoe ruikt, smaakt en voelt je ‘thuis’? Na de voorstelling hebben de kinderen nagedacht
over hun eigen identiteit en ons buurland Duitsland en hebben kennis gemaakt met de Duitse taal.
Ook hebben ze hun ‘thuis’ verbeeld in een tekening. Deze tekeningen zijn nu tentoongesteld in het
museum kult Westmünsterland in Vreden. De kinderen van groep 4 hebben hiervoor vandaag ook
een uitnodiging meegekregen. In de bijlage bij deze brief diezelfde uitnodiging voor als je ook
geïnteresseerd bent.
Naast het bekijken van de tekeningen kunnen kinderen ook deelnemen aan allerlei speelse
activiteiten. Zo kunnen ze leeftijdsgenoten met een andere cultuur en een andere taal ontmoeten.

Vanuit de BB
Waterpolotoernooi
Zaterdag 23 maart wordt er voor de kinderen uit groep 6, 7 en 8
een waterpolo scholentoernooi in De Wilder georganiseerd. Dit
toernooi zal om 18.00 uur starten. Om deel te mogen nemen,
moet je minimaal zwemdiploma A hebben.
Een team bestaat uit minimaal 7 en maximaal 10 spelers en
daarnaast graag een volwassene als coach. Deze coach krijgt ook
een tweede coach die avond met waterpolo ervaring naast zich
staan. Wanneer er geen volledig team kan worden samengesteld, worden deze kinderen, zoveel
mogelijk samengevoegd, geplaatst bij een ander team zodat ze wel kunnen spelen.
De kinderen kunnen zich tot uiterlijk 8 maart op school bij de mentor aanmelden.
Dit sporttoernooi wordt georganiseerd door de sportclub en zal verder niet door school begeleid
worden. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor hun kinderen tijdens dit toernooi.
Om alvast te oefenen op 23 maart goed voorbereid aan het toernooi deel te kunnen nemen, is er de
mogelijkheid om een aantal proeftrainingen te volgen. Deelnemers kunnen hieraan meedoen op
dinsdag 12 en 19 maart van 18.15 uur tot 19.15 uur in zwembad De Wilder.

Website Er zijn geen nieuwe berichten geplaatst.

Agenda (De in groen gedrukte data zijn voor het eerst in de agenda van de nieuwsbrief opgenomen.)
19-02 en 20-02
Definitieve adviesgesprekken groep 8
20-02
MR
22-02
Studiedag: kinderen vrij.
25-02 t/m 01-03
Voorjaarsvakantie
04-03
Carnaval
06-03
Hoofdluiscontrole
08-03
Portfolio mee naar huis
12-03 en 13-03
Ontwikkelingsgesprekken gr. 1 t/m 7
15-03
Onderwijsstaking: de school is gesloten!
20-03
Open Dag Kindcentrum Los Hoes
26-03
Studiedag: kinderen vrij.
01-04
Uiterste datum aanmelding nieuwe leerlingen
03-04
Voetbaltoernooi groepen 7 en 8
05-04
Sleep-inn groepen 7
10-04
Handbaltoernooi groepen 7 en 8
12-04
Koningsspelen

