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OBS GESWOREN HOEK
Belangrijke data:






Maandag 19 juni: studiedag; alle leerlingen vrij
Maandag 19 t/m donderdag 22 juni: avondvierdaagse
Woensdag 28 juni: Multi-Culti dag & strippenkaart verkoop
Donderdag 29 juni: informatiebijeenkomst ‘Hoe help ik mijn kind op school’
Vrijdag 7 juli: groep 1 t/m 4 vrij & ouder-BBQ

Groepen schooljaar
2017-2018

Multi-Culti Dag 28 juni
We zijn nog dringend op zoek naar
ouders die:

De groepsindeling voor volgend
schooljaar zal er als volgt uit zien:
Groep 1-2a: juf Miranda en juf Elly
Groep 1-2b: juf Kristel en juf Elly
Groep 3:
juf Kim
Groep 4:
juf Jannicke en juf Britt
Groep 5:
juf Lotje
Groep 6-7: meneer Max
Groep 8:
meneer Rob
Juf Britt komt vrijdag 23 juni naar
school om kennis te maken met de
leerlingen die volgend jaar in groep 4
zitten.
Zij zal zich in het eerste
mededelingenblad van volgend
schooljaar aan u voorstellen.

Verjaardagen:
 Jano (5-6)
 Djenaih (1-2)
 Chris (4)
 Ray-Jay (5-6)
 Bledian (3)
 Zizinho (5-6)
 Dakota (1-2)
 Hailey (7-8)

- Iets lekkers willen maken.
- een sjoelbak te leen hebben.
- mee willen helpen om henna te
maken bij leerlingen op woe 28 juni.
- ouders die mee willen helpen om iets
in hun eigen taal te doen (voorlezen,
liedje, schrijven).
Inteken kan op de intekenlijsten bij
elke klas op het prikbord. U kunt het
ook doorgeven aan de leerkracht.

Kwink van de week
Zeg het eerlijk!

Teun (1-2)
Sarah (4)
Drilon (7-8)
Xandro (1-2)
Mirac (1-2)
Mylo (5-6)
Hartelijk gefeliciteerd
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Verkeersregelaars

Controle luizen

We zijn op zoek naar ouders die bereid zijn om
achter de school (bij de gymzaal) voor een
veilige oversteekplaats te zorgen. Om
verkeersregelaar te worden moet je een mini
cursus volgen. Mocht u interesse hebben, neem
voor de zomervakantie contact op met meneer
Rob.

Na elke vakantie zijn er ouders die ons
helpen om alle leerlingen te
controleren op luizen. Dit is belangrijk,
zodat de luizen zich niet gaan
verspreiden.

VakantieBieb
Dit is het zomercadeautje van de Bibliotheek.
In de VakantieBieb staan ruim 30 e-books voor 6
t/m 18 jaar. Zo kunnen kinderen en jongeren
lekker doorlezen in de vakantie. Lezen is leuk en
hun leesvaardigheid (en AVI-niveau) blijft erdoor
op peil.
De VakantieBieb is nu open voor jeugd en 1 juli
komen hier de e-books voor volwassenen bij. De
VakantieBieb sluit op 31 augustus 2017.
Meer informatie: https://www.vakantiebieb.nl/

Voor volgend schooljaar zijn we
dringend op zoek naar ouders die ons
hierbij kunnen helpen. Als u wilt
helpen, laat het weten aan juf Kristel.

Hoe help ik mijn kind
op school?
Donderdag 29 juni is er een informatiebijeenkomst over ‘Hoe help ik mijn kind
op school’. Dit is bedoeld voor ouders
van kinderen in groep 2, die volgend
schooljaar starten in groep 3.
Juf Ineke verzorgt deze van 8.30-9.30 in
de ouderkamer. Er is oppas aanwezig.

Download de app gratis in de App Store of Google
Play!

Tevredenheidsonderzoek
Dit voorjaar hebben we op school een tevredenheidsonderzoek gedaan.
We hebben aan de ouders, aan de kinderen van groep 6-7-8 en aan de leerkrachten gevraagd wat
zij van de school vinden.
De ouders hebben de school een rapportcijfer 8,1 gegeven.
De leerlingen hebben de school een 8,4 gegeven.
En de leerkrachten hebben de school een 8,1 gegeven.
Dat zijn prachtige rapportcijfers en we zijn dan ook heel trots!!
Maar: natuurlijk kan het altijd beter. We hebben samen met de ouders in de MR gekeken welke
zaken nog extra aandacht moeten krijgen.
Er waren 2 punten die we willen aanpakken. (volgende blz)
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1: leerlingen geven aan dat ze zich veilig voelen op school (9,0) maar 'de omgang met andere
leerlingen' scoort maar een 7,8. Dit punt scoort dus wat lager en dus moeten we hier weer extra
mee aan de slag.
Dat gaan we doen door:
- ook volgend jaar met methode Kwink te werken, maar daar wat meer bij stil te staan (in deze
methode is aandacht voor thema's als pesten, vriendschappen, je grenzen aangeven enz)
- we pakken onze schoolregels er weer bij en brengen deze vaker onder de aandacht van kinderen,
ouders en team
- juf Milou en meneer Max zijn de vertrouwenspersonen op school en zij gaan begin volgend
schooljaar de klassen langs om kinderen te vertellen wat zij voor kinderen die een probleem
hebben, kunnen betekenen.
2: we hebben tegenwoordig als school extra veel aandacht voor taalontwikkeling en woordenschat.
Maar we moeten de kinderen die al wat verder zijn met het leren niet uit het oog verliezen. We
willen ook voor deze leerlingen een uitdagende school blijven.
Dat willen we doen door:
- de plusklas voor groepen 6-7-8 te blijven inzetten
- de nieuwe onderwijsassistent die 4 ochtend bij ons komt werken, inzetten om te zorgen dat er bij
de kleuters vaker in niveaugroepjes kan worden gewerkt
- woordenschatonderwijs kan op alle niveaus, dus daar ook 'plus-woorden' meenemen
- we zijn in gesprek met IMC weekendschool om bij ons op school voor de bovenbouw een extra
programma te ontwikkelen. Dat is nog niet zeker, maar als dit lukt is dat voor alle leerlingen een
hele interessante kans!
Bedankt aan iedereen die een enquête heeft ingevuld! Mocht u nog extra ideeen voor ons hebben
dan kun je die kwijt bij de leerkrachten, meneer Marcel of de ouders van de MR.
Dat zijn:
- Angelique; moeder van Mike (die naar groep 3 gaat)
- Jeroen; vader van Menno (die naar groep 4 gaat) en Chris (die naar groep 5 gaat)
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