Nieuwsbrief 5 november 2018
Onze agenda.
8 november
14 november

Groep 6/7 naar technieklokaal
Groep 7/8 naar technieklokaal

30 november
Week 46 en 47

Alle groepen ANWB Streetwise project op school
De ouderbijdrage wordt door de oudervereniging geïnd

Sinterklaas verlichte intocht
Zaterdagavond, 17 november komt Sinterklaas aan in
Wamel. Dit jaar komt hij niet met de veerboot. Omdat
het dan al donker is, zou het voor de Sint natuurlijk erg
leuk zijn als de kinderen hem met zoveel mogelijk
lichtjes ontvangen. Denk aan een lichtsnoertje op
batterijen, lampionnen of aan lichtstaafjes. De intocht
start bij De Terebint om 17:15 uur, het programma in het
VTC start om 18:00 uur.

Surprise
De groep 5 t/m 8 zullen op maandag 19 november
lootjes trekken. Het is de bedoeling dat de kinderen
een mooie surprise maken, een gedicht schrijven en
een cadeautje kopen ter waarde van € 4,-. Dit nemen
de kinderen op woensdag 5 december mee naar
school. Wilt u uw kind helpen hier iets moois van te
maken?
Zaken uit het jaarplan
Dit schooljaar hebben we ook weer een schoolplan
geschreven met wat voor De Laak de belangrijkste
onderwijsinhoudelijke speerpunten zijn. Het jaarplan
stuur ik in een bijlage mee. Ik zal er regelmatig in de Nieuwsbrief een aantal uitkiezen waar ik meer
informatie over zal geven.
Dit jaar zijn alle kinderen van de groepen 5 t/m 8 gestart met het werken in een Chromebook. De
kinderen werken o.a. aan de weektaak, maar vele extra hulpmiddelen zoals: Rekentuin, Ambrasoft, Squla
en Quinzy worden intensief gebruikt. De komende tijd gaan we evalueren hoe te werken met de
Chromebooks
Dit betekent niet dat de kinderen alleen maar op de computer werken, ook het werken op papier gebeurt
nog steeds.
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Om ook het samenwerken te stimuleren hebben we in ons schoolplan opgenomen dat we meer
thematisch gaan werken. Dit jaar zullen er 3 thema's plaatsvinden. Na de herfstvakantie beginnen we met
ons eerste thema: water!
In elke groep gaan de kinderen erop maandag- en donderdagmiddag mee aan de gang. De groepen 1
t/m 4 zullen samenwerken en de groepen 5 t/m 8 trekken samen op. Naast een stuk theorie zal ook de
praktijk ruimschoots aan bod komen. Er zal een tentoonstelling worden ingericht, waar u naar kunt komen
kijken. Het tijdstip zal ik later kenbaar maken.
Zoals u al heeft opgemerkt zijn we de oudergesprekken anders gaan inrichten. Ten eerste vinden de
gesprekken in de (na)middag plaats. Hiervoor is de belangrijkste reden dat de leerkrachten aangeven dat
ouderavonden zorgen voor een hogere werkdruk. Ik kan me voorstellen dat er ouders zijn die liever in de
avond komen, maar de meeste reacties zijn positief en daar zijn we erg blij mee! Het plan is om de
oudergesprekken vanaf januari voor een heel jaar in te plannen, zodat u weet wanneer het gesprek plaats
zal vinden. Dan kunt u deze afspraak op tijd in uw agenda schrijven!
Ook inhoudelijk hebben we een wijziging aangebracht, u heeft allemaal een formulier met een aantal
gespreksonderwerpen ontvangen. Dit papier is dan de leidraad voor het gesprek. Zowel de leerkrachten
als de ouders hebben zeer positief gereageerd op deze aanpak, want je kunt gerichter over een aantal
zaken een gesprek voeren. Ook de aanwezigheid van de leerling wordt als prettig ervaren. Je kunt samen
met het kind zo een duidelijk gesprek voeren.
Uitslag ouderenquête
Voor de zomervakantie heeft bijna 60% van onze ouders de ouderenquête ingevuld, nogmaals bedankt
hiervoor! Ook deze zal ik in de bijlage meesturen. Vorige week is binnen de MR de uitslag besproken. Ik
zal de hoofdlijnen er uithalen.
Het totaal rapportpunt wat u de school geeft is uitgekomen op een 7,7. Dit is een heel mooi punt, ook
landelijk gemeten zitten we boven het gemiddelde. Het team van De Laak is natuurlijk zeer blij met dit
punt. Dat betekent natuurlijk niet dat we stil gaan zitten ( kijk naar het stukje zaken uit het jaarplan).
Communicatie is een belangrijk punt dat door ouders wordt aangegeven als een item wat continu moet
worden geëvalueerd binnen een school. Wat, hoe, wanneer en hoeveel communiceren we met ouders?
Binnen de Klankbordgroep is hier ook over gesproken. Er is geen duidelijk beleid op te maken. Elke ouder
verschilt hierin van mening, de een vindt dat er te weinig, de ander weer teveel wordt gecommuniceerd.
We zijn het er wel over eens dat de Nieuwsbrief het belangrijkste communicatiemiddel naar ouders is,
elke ouder kan door het lezen van de Nieuwsbrief en de schoolgids op de hoogte zijn van de
ontwikkelingen binnen de school. Mocht een ouder hier vragen over hebben, kom langs!
Als je het hebt over de communicatie vanuit de klas, dan gebruiken we Klasbord en de groepsapp! Binnen
het team hebben we afgesproken dat elke leerkracht minimaal 1 keer per week een stukje plaatst op
Klasbord. De groepsapp is bedoeld voor praktische zaken en wordt beheerd door de contactouders.
Techniek en ict-vaardigheden/mogelijkheden is ook een item waar ouders hun vragen bij hebben. Binnen
stichting SPOM is dit ook een groot aandachtspunt. Eén van de thema’s van dit jaar zal zijn: techniek! We
gaan samen met het technieklokaal de techniek de school in halen. Dit is voor ons de eerste stap!
Het vergroten van de ict-vaardigheden en mogelijkheden is voor ons een belangrijk punt, waarin we nu al
de eerste stappen hebben gezet. De aanschaf van de Chromebooks is een zeer belangrijke stap geweest.
Mede door de inzet van de werkdrukgelden is dit mogelijk geweest! Dit proces houden we goed in de
gaten en wordt continu bijgesteld. De kinderen zijn zeer enthousiast en we zien nu al dat we enorme
stappen aan het zetten zijn!
Innen ouderbijdrage
De ouderbijdrage van 37 euro per kind wordt in de weken 46 en 47 geïnd. Zorgt u er voor dat er
voldoende saldo op uw rekening aanwezig is, zodat de betaling zonder problemen kan verlopen. Voor de
kinderen van groep 8 zal ook eenmalig het bedrag van 55 euro voor het kamp worden afgeschreven.
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Koeltasjes
Er is regelmatig vraag naar het vervangen van de koeltasjes. Het is niet bij alle ouders bekend dat deze op
school te verkrijgen zijn! Voor 2,50 kan je een nieuwe kopen! Vraag even aan de leerkracht of Mari.
Invallers in noodsituaties
De oproep in de vorige Nieuwsbrief heeft zeker wat opgeleverd! Er zijn 3 reacties binnengekomen waar
we als school super blij mee zijn!
Marion Walraven, Marieke Atteveld en Marijke van den Hurk zijn bereid gevonden om voor de groep te
staan als de nood aan de man komt! We hopen hiermee te voorkomen dat er groepen naar huis moeten
worden gestuurd!

Verjaardagen in de komende periode.
19 november

Finn Lubbe

27 november
30 november

Sofie van der Hulst
Bo van der Hark

Groep 1-2B
Groep 6/7
Groep 3/4

en een fijne dag.
Team De Laak.
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