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Welkom op 12 en 14 maart!

06-03 studiedag team, Tijdens ons recente open huis hebben we gehoord dat voor sommige ouders de
alle leerlingen zijn vrij
maandag en woensdag geen handige kijkdagen zijn. Daarom hebben we 2
nieuwe ‘open huis- data’ toegevoegd. De data: 12 en 14 maart (08:45-12:00).
Op deze ochtenden zijn ouders welkom die op zoek zijn naar een goede,
15-03 landelijke
rustige en kleinschalige basisschool voor hun kind(eren). Het is ook altijd
stakingsdag onderwijs,
mogelijk om een afspraak te maken voor een gesprek en rondleiding.
alle leerlingen zijn vrij.
21-03 VCO studiedag,
alle leerlingen zijn vrij
22-03 ouderles
groep 3/4 KlasseKids
03-04
schoolvoetbaltoernooi
voor groep 7/8
18-04 Paasviering,
Paaslunch en
Koningsspelen
19-04 t/m 05-05
meivakantie

Vrije dagen voor de leerlingen
In MijnSchool stond het al een tijdje in de agenda, en ook in het jaarboekje
waren 2 vd 3 vrije dagen al genoemd. Voor een compleet beeld willen we in
deze nieuwsbrief de 3 vrije dagen in de komende weken benoemen:
Woensdag 6 maart Team heeft scholingsdag op eigen school. We spreken o.a.
over continu verbeteren, de afgelopen toetsperiode en het werkverdelingsplan
(verplichting vanuit de CAO).
Vrijdag 15 maart
Teamleden maken gebruik van hun stakingsrecht op deze
landelijke stakingsdag van het onderwijs.
Donderdag 21 maart Team heeft VCO-studiedag in Enschede e.o. Alle
collega’s van de VCO-scholen zijn hierbij aanwezig.

Van de ouderraad…
Helaas heeft zich niemand gemeld om plaats te nemen in de ouderraad. De
volgende stap in de procedure is ‘het rechtstreeks benaderen van ouders’.
Dus schrik niet als er opeens een ouderraadslid voor uw neus staat met de
vraag ‘wil je in de ouderraad?’ Op dat moment weet je dat je wordt gezien
als geschikt ouderraadslid. Mooi compliment toch?!

Pasen en Koningsspelen
Soms vallen activiteiten mooi/lastig/ineens samen. Dit schooljaar merken we
dat met Pasen en de Koningsspelen. Het team heeft van beide zaken 1 mooie
dag gemaakt. Op 18 april starten we met de kinderen in de speelzaal met een
gezamenlijke Paasviering, de Paaslunch volgt later op de ochtend en we sluiten
de dag af met een middag ‘Koningsspelen’. De kinderen hoeven deze dag zelf
dus geen lunch mee te nemen.

Oud papier:
e

e

1 en 3 volle weekend
van de maand. (zie ook
de homepage van onze
site)

Doelen van 2018-2019
Elk jaar werken we als team aan doelen. Doelen voor school, onszelf, de groep
en de individuele leerling. Doelen van dit jaar hebben te maken met:
-pr/naamsbekendheid (januari 2019)
-protocol van gr. 2 naar gr 3
-technisch lezen (februari 2019)
-cv; schooldoel, groepsdoel,leerlingdoel
-welbevinden (december 2018)
In de komende nieuwsbrieven vertellen we steeds over 1 van de doelen. Wat
verstaan we hieronder en/of wat doen we er aan. Het volgende doel dat wordt
toegelicht is ‘technisch lezen’. Dit doel staat de komende nieuwsbrief in ‘the
spotlights’. We wachten heel even op de uitslagen van de M-toetsen van Cito.
Dan is er nl. ook een link te leggen tussen doel en opbrengsten.

UPDATE: we bespreken op de studiedag van 6 maart de opbrengsten van de Mtoetsen. In de komende nieuwsbrief zal er dus een stukje te lezen zijn over
‘technisch lezen’.
De volgende nieuwsbrief
verschijnt rond 22 maart Aan het eind…
2019.
Aan het eind van de nieuwsbrief is er ruimte voor flyers en berichten van
komende activiteiten die wij van harte aanbevelen. Weet u ook een leuke,
interessante en/of boeiende activiteit laat het me weten. Wellicht is er dan
plek op de nieuwsbrief.(e.hemmers@vco-oostnederland.nl)
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