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OPEN OCHTEND 19 FEBRUARI 2020
08.30-12.00
Geplande activiteiten

VOORWOORD
De projectweek is gisteren geopend. Met hulp van de
Ouderraad kwam er een echt draaiorgel op het plein, waarbij
iedereen (en de omgeving😉 kon meegenieten van de muziek.
Vervolgens kreeg iedereen uitleg over het orgel. Dat onze
projectweek: Muziek geopend is, daar kon niemand meer
omheen. Wij hebben zin om deze weken voor de
voorjaarsvakantie stil te staan bij dit thema en leerlingen in
aanraking te brengen met net iets andere leermomenten, dan
de gebruikelijke taal en rekenlessen.

17-2-2020
Week van
portfoliogesprekken
19-02-2020
Open ochtend, DIT KAN IK
MR vergadering 20.00
21-02-2020

Studiedag team, alle
Deze maand staat in het teken van portfoliogesprekken,
leerlingen vrij, start
adviesgesprekken groep 8. Voor het team is het een drukke
vakantie!
periode. Naast het lesgeven, worden er analyses gemaakt van
de CITO opbrengsten. Tijdens de opbrengstgesprekken die
vandaag plaatsvinden worden de nieuwe doelen en plannen van aanpak besproken.
Woensdagochtend 19 februari is de openochtend. Weet u nog nieuwe gezinnen? Nodigt u ze
uit voor de open ochtend? Wilt u ook de eventuele broertjes/zusjes aanmelden die in het
nieuwe schooljaar starten? Ook bent u natuurlijk van harte welkom op deze ochtend. De
ouderraad staat klaar om te helpen en te vertellen over hoe zij het onderwijs op onze school
ervaren.
In de afgelopen tijd zijn de vragenlijsten voor de leerlingen en teamleden afgenomen. Wij
vragen nu uw hulp! U krijgt via Parro een link toegestuurd. Het gaat om een lijst met 11 vragen!
In te vullen tot aan de voorjaarsvakantie!
Hartelijke groet, Conjo Kristalijn

EXTRA HANDEN IN GROEP 1-2
Wij zijn heel blij dat groep 1-2 ook dit schooljaar weer volop nieuwe leerlingen krijgt. Daarom
hebben we voor na de voorjaarsvakantie extra handen in deze groep aangevraagd. Dit
De volgende infopost verschijnt begin maart

Pagina 1 van 4

betekent dat er (bijna voor) iedere ochtend extra onderwijsassistentie aangevraagd is. Op
dinsdag loopt Anouk naar tevredenheid stage. Voor de overige ochtenden zijn we op zoek
naar een onderwijsassistent. Mocht u iemand weten? Geef gerust mijn mobiele nummer door!
Het gaat om een tijdelijke aanstelling vanaf maart tot aan de zomervakantie. Een vacature zal
worden uitgezet. Ook via Facebook, wilt u dit bericht zoveel mogelijk delen? We hopen deze
vacature dan ingevuld te krijgen.
De vervanging voor juf Thara is nog niet ingevuld. Wanneer er meer bekend is, hoort u dit
natuurlijk. Dat dit nog niet rond is, heeft alles te maken met het tekort aan leerkrachten. Het
RTC (die de vervangingen regelt) moet dagelijks nee verkopen. De ‘luxe’ vervangingen, zoals
voor leerkrachten die te veel uren hebben gemaakt en dus recht hebben op
compensatieverlof kunnen bijvoorbeeld niet meer aangevraagd worden. Het RTC regelt op dit
moment alleen de vervangingen bij ziekte en CAO gerelateerd verlof. Een dagelijkse puzzel die
ze graag maken, alleen dus niet altijd opgelost krijgen. De brief van onze bestuurder over het
leerkrachtentekort heeft u vorige week ontvangen.

TOETSEN
In de afgelopen schooljaren is het een gewoonte om via het ouderportaal van ParnasSys
inzicht te krijgen in de toetsen. Nu blijkt dat niet altijd duidelijk is hoe de toetsen geïnterpreteerd
moeten worden. En welk doel de toetsen hebben.
De methodegebonden toetsen hebben voor de leerkrachten (en leerlingen natuurlijk) een
signaalfunctie, welke onderdelen zijn in het aanbod goed begrepen en welke onderdelen
hebben aandacht nodig. Daarnaast kijkt de leerkracht op welk moment het nog aan bod
komt in de methode. Dan kan een leerkracht besluiten om de instructie op die doel later aan
bod te laten komen. Wanneer dit niet het geval is, zal de leerkracht bekijken wat er nodig is om
het doel nogmaals aan bod te laten komen. Dit doen we met behulp van het maken van de
groepswerkplannen.
Sommige leerlingen worden bij rekenen vooruit getoetst, hierdoor weten zij (en de leerkracht)
of er wel of geen instructie/oefening nodig is. Wanneer blijkt dat een onderdeel toch extra
aandacht nodig heeft, zal de leerling dat onderdeel na oefening opnieuw mogen maken en
wordt het cijfer dus bijgesteld.
Vorig schooljaar zijn we gestart met de nieuwe Taal/Spelling methode. Deze methode hanteert
een norm van 80%. Dit is een vrij hoge norm (sommige scholen hebben dit bijgesteld naar bijv.
70%). Omdat wij dit schooljaar nog maar voor het tweede jaar met deze methode werken,
laten wij de 80% norm niet los. Het kan dus zijn, dat uw kind een onderdeel in uw ogen heel
slecht heeft gemaakt (omdat er van de 4 opgaven bijv. 1 fout is gemaakt) Op dat moment
geeft Staal aan dat het onvoldoende is. De 80% is immers niet behaald. Op de portfolio’s
komen deze lage cijfers niet terug. Het doet immers geen recht aan de leerontwikkeling.
De CITO toetsen zijn objectieve toetsen voor de leerkracht en leerling om te bekijken of het
aanbod van het afgelopen half jaar, voldoende is geweest om een leerling voldoende te
laten ‘groeien’. De opbrengstgesprekken vandaag, zijn een voorbeeld van duiden van
gegevens en analyseren en nieuwe doelen stellen/plan van aanpak maken. Naar aanleiding
van deze bespreking worden sommige leerlingen nog individueel besproken.
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Op deze manier sturen we met elkaar op de onderwijskwaliteit en op de uiteindelijke
eindopbrengsten.
De route 8 is verzet naar de week voor de meivakantie (de toetsdag die wij graag wilden, was
al vol). Voor ons geen probleem en Route 8 kennend zijn de uitslagen snel binnen.

KWINK
Het gaat deze periode bij KWINK over rust in jezelf en emoties. In de school staat de poster met
gebruikte emotiewoorden bij de teamkamer. Voelt u zich vrij om er een blik op te werpen.

KIND OP MAANDAG
Wat heb je nodig?
Matteüs 6: 25-34, 7: 24-27 en 8: 5-13
Maak je geen zorgen, zegt Jezus. Neem een voorbeeld aan de vogels in de lucht en de
bloemen op het veld. Ze maken zich geen zorgen, God zorgt voor hen. In het tweede verhaal
van deze week vertelt Jezus: Als je luistert naar mijn woorden, lijk je op een man die zijn huis
bouwt op een rots. In het derde verhaal komt een legerhoofdman naar Jezus. Hij heeft hem
nodig om zijn zieke knecht te genezen.
Stop de storm
Matteüs 8: 23-34 en 9: 1-8
De storm kun je niet tegenhouden. Of toch wel? Jezus spreekt de wind en het water toe en het
wordt rustig. Later komt hij twee mannen tegen met ‘storm’ in hun hoofd. Ook deze storm kan
Jezus tot bedaren brengen.
Je zult zien
Matteüs 9: 9-31
De tollenaar Matteüs gaat met Jezus mee. Hij zal dingen zien die hij nog niet eerder gezien
heeft. De radeloze Jaïrus komt bij Jezus omdat zijn dochter gestorven is. Hij ziet het onmogelijke
gebeuren.
Het lied dat wordt geoefend in deze maand: Als je bidt, zal Hij je geven, Hemelhoog 101
Tijdens het overleg met de kerken is gesproken over de invulling van de kerkschooldienst aan
het begin van het schooljaar. Welke ouder(s) lijkt het leuk om met ons mee te denken over de
invulling van deze dienst? Ik hoor graag van u!

CULTUUREDUCATIE
Deze week is de projectweek: ‘Muziek’ gestart. Dit sluit mooi aan bij de vaklessen muziek die na
de voorjaarsvakantie gegeven gaan worden. Met hulp van Park Villa, is er een muziekaanbod
samengesteld. Ingrid Slangen wordt de muziekdocent. Zij geeft in alle groepen na de
voorjaarsvakantie een aantal muzieklessen. De studiedag van 21 februari begint met een
teamtraining muziek voor de leerkrachten.

MONEY (ALLEEN voor degenen die nog willen betalen😉
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Via sponsorkliks kwam er vorige maand € 54,68 binnen. DANK! Nu de vakanties voor de deur
staan, wilt u misschien via deze manier ook de school sponsoren? Het kan via
www.sponsorkliks.nl/pcbjohannespost. U wordt dan naar onze webpagina gestuurd en kan
dan naar de gewenste webshop. Wij krijgen alleen te zien welk sponsorbedrag we krijgen van
welke webwinkel. Wat en wie er iets heeft gekocht is vanzelfsprekend niet zichtbaar. Het totale
bedrag komt ten goede aan de leerlingen van de JP.
De TSO bijdragen stromen binnen. Tot nu toe heeft 60% van de gezinnen de vrijwillige bijdrage
van 30,00 per gezin overgemaakt. We hopen dat dit richting de 100% gaat, om de begroting
kloppend te krijgen! LET OP dit is een andere rekening dan die van de ouderbijdrage!
De vrijwillige ouderraadbijdrage zit bijna op 100% betaling, hier zijn we heel blij mee, zeker,
omdat hier ook de onkosten schoolreis en voor groep 8 bijvoorbeeld de afscheidsavond van
wordt betaald. Mocht u nog niet betaald hebben, dan hopen wij het nog te ontvangen.

ONDERHOUD
In de afgelopen periode zijn er in opdracht van de stichting een aantal onderhoudszaken
aangepakt. Er is een rand op de buitenberging aangebracht. Deze week worden de vloeren
bij de wc’s van een nieuwe coating voorzien. En is een bedrijf gevraagd om het stenen muurtje
te metselen. Ook is er een offerte voor vervanging van de vloer aangevraagd. Fijn dat deze
dingen weer aangepakt kunnen worden.

SAVE THE DATE
VRIJDAGOCHTEND 13 maart! NL DOET en onderhoud schooltuin! We hopen dat er veel ouders,
grootouders komen helpen!!! Het start om 08.30 tot uiterlijk 12.00!

TRAKTATIES
Deze periode is er weer veel getrakteerd! Fijn om je verjaardag met elkaar te vieren! In onze
schoolgids staat vermeld dat we blij worden van gezonde, lekkere traktaties. Wilt u hier
rekening mee houden? Dank!

SCHOOLFRUIT Komende week:
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