Nieuwsbrief maart 2017:
Met de lente in zicht zijn we weer lekker begonnen na de voorjaarsvakantie. De groepen 3 en 5/6 zijn
verhuisd en de oudste kleuters zijn samen in één groep geplaatst, zodat ze volgend jaar ook
gezamenlijk naar groep 3 kunnen. Het is wel weer even wennen voor juf Anke, want ze is van groep 7
naar kleuters overgestapt. Juf Roos is met zwangerschapsverlof en juf Birgitt was al aan de groep
gewend. Voor de groep 1 kinderen is het ook heel fijn dat de groep weer kleiner is. Meester Jeroen
gaat woensdag starten in groep 7 en wensen hem ook veel plezier en succes.

Ouder/ kind gesprekken:
In de week van 13 maart staan de rapportgesprekken gepland voor de groepen 1 t/m 7. Vanaf groep
5 is het de bedoeling dat uw kind daar ook bij aanwezig is. Zij hebben samen met de leerkracht naar
de scores gekeken en hebben een “ Trots” op formulier ingevuld en willen dit graag met u bespreken.
De leerkrachten van groep 3 en 4 hebben ook een gesprek gehad met uw kind en zullen dit laten zien.
Hier hoeft uw kind niet bij aanwezig te zijn.
De gesprekken starten vanaf 15.00 uur en de gezamenlijke avond is op donderdagavond 16 maart
vanaf 18.30 uur. U krijgt via digiduif een uitnodiging en het zou fijn zijn als u ook wilt inschrijven
vanaf 15.00 uur en daar tijd voor neemt.
Dit jaar geven we ouders de mogelijkheid om via digiduif citoscores te bekijken. De leerkracht zal de
eerste keer dit samen met uw doen, zodat u weet wat er bedoeld wordt. U kunt het dan op een later
moment ook thuis nog bekijken. Het is voor ons ook nieuw en we zijn benieuwd naar de ervaringen.
Citoscores worden anders weergegeven. Waar vroeger werd gesproken over A t/m E, wordt de score
nu uitgedrukt in een cijfer 1 t/m 5. Dit komt dus niet meer overeen met de letterscore.
1 = ruim boven het gemiddelde
11= boven het gemiddelde
111= gemiddeld
1V = beneden het gemiddelde
V= ruim onder het gemiddelde
Engels op de basisschool:
Juf Angela is begonnen met de Engelse lessen. Het is best wennen als je een leerkracht krijgt die heel
veel Engels spreekt en weinig Nederlands, dus we leren veel van elkaar. Met leerlingen uit groep 8
gaat miss Angela e-mailen met een groep kinderen in New York. Ze zijn al bezig om een brief te
maken waarin zij zichzelf voorstellen en de kinderen leren elkaar kennen door vragen te stellen over
het wonen in Amerika en Nederland. Het zo goed mogelijk schrijven van de Engelse taal staat
natuurlijk voorop, maar is best spannend.
Poetsbus:
De kinderen zijn weer gecontroleerd door de juffen van de poetsbus. Er is voorlichting geweest voor
de kleuterouders en kinderen die 2 jaar geleden ook geweest zijn, zijn automatisch ook weer
meegenomen in de controle. Dit is 2 jaar geleden gemeld via de email. Andere kinderen zijn via een
brief aangemeld en zullen over twee jaar ook weer gecontroleerd worden, tenzij u dat niet wilt. Hier
was enige verwarring over, vandaar deze uitleg. De uitslag wordt ook naar u gemaild.

Ouderbijdrage:
De ouderraad vraagt ieder jaar een vrijwillige bijdrage van € 17,00 per kind. Dit is bedoeld om
kinderen iets extra’s te geven bij festiviteiten zoals Sinterklaas, sportdag, zomerfeest etc. Het is een
vrijwillige bijdrage, maar u begrijpt wel dat als veel ouders niet betalen, er minder mogelijkheden zijn
om leuke dingen te organiseren. We stellen het zeer op prijs als u alsnog het geld wilt
overmaken of contant wilt betalen bij de directeur.
Het is dit jaar voor het eerst mogelijk om de ouderbijdrage te betalen met de vouchers uit het
bonnenboekje van de Alkmaarpas. Ouders die in een lastige financiële situatie zitten, krijgen dit
automatisch thuis gestuurd vanuit de Gemeente Alkmaar. U kunt het in een envelop doen voorzien
van naam en inleveren bij de directie of de leerkracht. Wij geven het dan weer door aan de ouderraad
en zij innen de bijdrage voor u.
De ouderbijdrage staat los van het 5 december cadeautje (€5,00) en het schoolreisje. Dit wordt apart
geïnd.
Nieuw gezicht:
Aanstaande donderdag start juf Tessa Kroon op onze school als vakleerkracht gym. Zij doet dit tot de
zomervakantie. Mensen die de Pabo doen zijn niet automatisch bevoegd om gym te geven. Dit
hebben eigen leerkrachten de afgelopen maanden opgevangen, maar nu was er wat formatieruimte
over om een vakleerkracht in te huren voor de groepen 3 t/m 8. De kleuterjuffen mogen wel zelf gym
geven.
Gezamenlijk Thema: Lente
Begin maart starten we met de hele school een thema over de Lente. In alle klassen zal hier aandacht
aan besteed worden. We sluiten het thema af met een lentemarkt op dinsdagmiddag 21 maart
van 17.00 uur tot 19.00 uur. Op deze markt zullen weer allerlei dingetjes verkocht worden en de
opbrengst is voor nieuwe leesboeken in de bibliotheek. Elk jaar proberen we geld in te zamelen om
weer nieuwe leuk boeken aan te schaffen, want lezen is leuker als het leuk boeken zijn! Zet u het
alvast in uw agenda, want ieder kind maakt iets wat graag verkocht kan worden!
Enkele data:
1 maart: luizen controle
6 maart: kinderen om 12 uur vrij ivm studiemiddag leerkrachten
13 t/m 16 maart: rapportgesprekken
21 maart: Lente markt
24 maart: kinderdisco georganiseerd door de ouderraad
25 maart: zomertijd
31 maart: start handvaardigheidscircuit voor de groepen 3 t/m 8
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