NIEUWSBRIEF VOOR OUDERS

SCHOOLJAAR 2018/2019

NUMMER 4

DECEMBER 2018

DE ONDERWERPEN IN DEZE ALGEMENE ZANDLOPERBRIEF VOOR OUDERS:

Voorwoord
Agenda (afspraken voor afzonderlijke groepen worden via de eigen Digiduif gemeld)
Aanmelden 3-jarigen
Over kleuter CITO ’s en kleuterrapporten
De leerling-raad
Een nieuwe website en….Digiduif wordt Social Schools

Beste ouders,
De afgelopen weken zijn er weer mooie dingen gebeurd op De Zandloper! De eerste
musicallessen zijn afgerond met een spetterende eindpresentatie en het eerste blok Brede
School is inmiddels afgerond.

Mede namens het team fijne dagen toegewenst!
Marianne Verboom
AGENDA DECEMBER 2018
20 december
17.00 – 18.30 uur Kerstviering
Maandag 24 december
KERSTVAKANTIE
t/m vrijdag 4 januari 2019
7 januari
1e overleg van de leerling-raad
14 januari
Start van de toetsweken
23 januari
Start van de Voorleesdagen voor peuters t/m groep 4

BROERTJES EN ZUSJES
Wekelijks worden er kinderen aangemeld op school en de kleutergroepen raken gedurende
het schooljaar weer behoorlijk vol ; super gezellig!
Het is wel belangrijk om ook jongere broertjes en zusjes in het gezin op tijd aan te melden.
Ook al kennen we u als ouder, we vinden het prettig om voor de inschrijving eerst met
elkaar in gesprek te gaan. Komt u even langs voor een afspraak?

GROEPEN 2 : CITO TOETSEN EN RAPPORTEN
De ontwikkeling van kinderen in groep 1 en 2 wordt gevolgd in het observatiesysteem KIJK.
Dit geeft een helder beeld over de voortgang van het kind.
Daarom hebben wij besloten om niet meer de CITO voor kleuters af te nemen.
Wanneer we verwachten dat het afnemen van de toets een meerwaarde heeft voor het kind,
dan zal de CITO voor kleuters worden afgenomen.
De leerlingen van groep 2 krijgen een overgangsrapport bij de overstap naar groep 3.

LEERLING-RAAD

En dan is het zo ver: de eerste leerling-raad
van De Zandloper is een feit!
Na een serieus kiesmoment, in een stemhokje
met rood potlood, zijn de volgende leerlingen
gekozen als leden van de leerling-raad:

Jayden, Ditte, Sabina, Magnus,
Elena, Mika en Enzo
Van harte gefeliciteerd allemaal!
De eerste vergadering vindt plaats op
maandag 7 januari 2019.

WEBSITE EN SOCIAL SCHOOLS
Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe website; we verwachten dat u deze website rond
1 januari kunt bekijken.
Daarnaast stappen we van Digiduif naar Social Schools. Dit is nodig, omdat Social Schools
beter AVG beveiligd is. In principe behoudt u dezelfde inloggegevens.
We houden u op de hoogte van alle stappen!

