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Nationale   Voorleeswedstrijd  

Gisteren   heeft   Amy   uit   groep   7   namens   onze   school   meegedaan   met   de   kwartfinales   van   de  
Nationale   Voorleeswedstrijd   van   de   bibliotheek.   Hier   deden   scholen   uit   de   gemeente   Neder  
Betuwe   aan   mee.  

Dit   heeft   ze   zo   goed   gedaan   dat   ze   door   is   naar   de   halve   finale   op   29   februari   in   Wijchen.  
Heel   veel   succes   Amy!!  
 
Helpt   u   mee   het   openbaar   onderwijs   in   bloei   te   zetten?  
 
Jazeker!  
Massaal   haakten   jullie   als   ouders   aan   om   te   steunen   met   rijden   en   als   toehoorder.  
Heel   erg   bedankt   voor   alle   steun   en   het   meedenken!  
Ook   de   sociale   media   en   krant   doet   mee.   Met   een   mooie   foto,   met   bijbehorende   tekst,   in   de  
Gelderlander   (terug   te   vinden   in   de   bijlage),   bij   het   nieuws   op   de   gemeentesite   en   ook   op  
instagram   kwam   het   bericht   al   voorbij.   Wat   een   succes   dankzij   de   inzet   van   alle   leerlingen,  
leerkrachten   en   ouders.   Jullie   kunnen   de   bloemen   zien   staan   voor   de   ramen   van   de  
ontvangsthal   van   het   gemeentehuis!  
Komende   maandag   worden   de   bloemen   naar   ouderen   in   Neder   Betuwe   gebracht.   
 
Leerlingtevredenheid  
In   november   zijn   de   leerlingtevredenheidsenquêtes   weer   afgenomen   in   groep   6,   7   en   8.  
Daaruit   blijkt   dat   onze   leerlingen   het   meest   tevreden   zijn   met   de   veiligheid   op   school   (9.2)   en  
in   de   klas   (9.2).   De   zaken   die   volgens   de   leerlingen   echt   aandacht   behoeven   zijn:   
-leren   betrouwbare   informatie   te   vinden   op   internet   (5.8);   
-het   schoolplein   (6.1).   
Tijdens   onze   studiedag   afgelopen   week   hebben   we   de   uitslag   van   de   enquêtes   met   het   team  
bekeken.   De   conclusies   nemen   we   mee   in   ons   koersplan   2020-2024.  
 
Schoolmaatschappelijk   Werk  
Merel   Holleman   is   de   nieuwe   schoolmaatschappelijk   werker   voor   onze   school.   Zij   stelt   zich  
voor   in   de   bijlage.  
 
Bezoek  
Op   donderdagmiddag   13   februari   verwachten   wij   het   voltallige   team   (9)   van   een   basisschool  
uit   Kekerdom.   Het   team   denkt   erover   om   ook   een   Daltonschool   te   worden   en   willen   graag  
eens   zien   wat   dat   precies   inhoudt.   De   leerkrachten   zullen   een   rondleiding   krijgen   en   ook   in  
de   klassen   komen   kijken.   
 
Nieuws   uit   de   leerlingenraad  



De   leerlingenraad   heeft   een   vergadering   gehad.   Tijdens   deze   vergadering   is   een   goed   doel  
door   de   raad   gekozen,   waar   dit   schooljaar   geld   voor   ingezameld   zal   gaan   worden.   De  
meerderheid   koos   voor   Greenpeace.   Er   wordt   al   druk   gebrainstormd   over   hoe,   wat   en  
wanneer.  
Tevens   wordt   er   nog   gezocht   naar   ideeën   voor   leuke,   simpel   te   realiseren   schoolplein  
uitbreiding.  
De   volgende   vergadering   zal   er   in   ieder   geval   gesproken   worden   over   de   stand   van   zaken  
inzameling   afval,   organisatie   inzameling   goede   doel   en   uitbreiding   schoolplein.  
 
Namens   de   leerlingenraad,  
Borys  
 
 

Dagritme   en   dagplanning  
De   dagkleuren   zorgen   door   de   gehele   school   voor   een   ordening   van   de   week.   Daarnaast  
hanteren   we   in   de   groepen   aanvullende   materialen   om   de   leerlingen   steun   te   bieden   bij   het  
ordenen   van   hun   tijd   en   bezigheden.   Alle   groepen   (met   uitzondering   van   groep   ½   die   het  
dagritme   gebruikt)   gebruiken   dezelfde   vormgeving   binnen   de   dagplanning.   Hierin   is   een  
opbouwende   lijn   aangebracht.   Zo   zul   je   niet   overal   dezelfde   onderdelen   terugzien.  
We   maken   binnen   de   dagplanning   onderscheid   in   een   aantal   onderwerpen:  
-         De   tijdsaanduiding  
-         Het   aangeboden   vak  
-         De   visualisatie   van   het   vak   (in   gr   3-4)  
-         Het   doel  

Aanwezigheid   directie:  

Maandag   10   februari.  

Woensdag   12   februari.  

Donderdag   13   februari.   

 

Belangrijke   data:  

13   februari:   Bezoek   school   uit   Kerkerdom  

18   februari:   Juf   Hetty   aanwezig   

24   februari   t/m   1   maart:   Voorjaarsvakantie   

 



 


