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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Margedag groep 1 en 2
Op vrijdag 26 maart hebben groep 1 en 2 vrij i.v.m. een margedag.
HVO en GVO
Mocht u de briefjes voor HVO GVO nog niet hebben ingeleverd, dan verzoeken wij u dat zo spoedig
mogelijk te doen.
Onderwijsevaluatie
Afgelopen woensdag hebben we de onderwijsevaluatie gedaan met het team. In de
thuiswerkperiode hebben veel kinderen uitstekend doorgewerkt en we zien dat terug in de
resultaten. Waar in de landelijke media veel aandacht is voor achterstanden, hebben wij kunnen
constateren dat veel kinderen het niveau hebben kunnen vasthouden. Dat is heel fijn! Natuurlijk zijn
er ook op onze school wel kinderen die minder hebben geprofiteerd van het thuisonderwijs, maar we
zullen daar extra op inzetten de komende periode.
Groep 8 heeft alle eindgesprekken gehad in het kader van het Voortgezet onderwijs. Er is dit jaar
kansrijk geadviseerd. Dat houdt in dat we kinderen de mogelijkheid hebben gegeven om op een iets
hoger niveau in te stromen, dan eventueel uit de Plaatsingswijzer blijkt. Dit werd ook landelijk
geadviseerd om te doen.
10 leerlingen gaan naar Havo of VWO , 4 leerlingen stromen uit op Mavo/Havo , 7 leerlingen gaan
Kader/Mavo doen en 3 leerlingen gaan naar VMBO basis.
Cito resultaten
Op donderdag 1 april krijgen de kinderen van de groepen 3 t/m 7 een uitdraai mee van de Cito
resultaten. Deze hebben we na de schoolsluiting afgenomen, vooral om te kijken hoe we ervoor
staan na de lockdown. Deze resultaten hebben we in het team geëvalueerd en gebruiken we om de
komende tijd ons aanbod te versterken.
Wij kunnen ons voorstellen dat u als ouder ook benieuwd bent naar de resultaten. Daarom hebben
we besloten ze toch mee te geven. We hebben gemerkt dat veel kinderen mooi gegroeid zijn op de
toetsing, maar dat geldt niet voor iedereen. Als uw kind op school extra ondersteuning krijgt bij
bepaalde vakken en geen of nauwelijks groei heeft laten zien, neemt de leerkracht ook telefonisch
contact met u op.

Tennis
In de bijlage vindt u een flyer van tenniskids@school.

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN
Groep 6
Toetsdata:
Spelling dictee blok 6 (26 maart 2021)
Geschiedenis thema 2 (31 maart 2021)
Grote Rekendag
Komende woensdag is er weer de Grote Rekendag. Deze dag zal in het teken staan van
“Ga mee op rekenreis”.

MR NIEUWS
Afgelopen dinsdagavond heeft de MR online vergaderd.
Hierbij hebben we het gehad over de volgende onderwerpen:









Vertrek en vervanging Elbrich
Verwijzing groep 8
Aanvraag subsidie Vreedzame school
Evaluatie thuisonderwijs
Vandalisme en overlast van oudere jeugd
Hoe om te gaan met het onderwijs wanneer kinderen/klassen thuis moeten blijven i.v.m.
Corona
Mogelijkheden om HVO digitaal te doen (wordt onderzocht)
GMR zaken

EXTERNEN
Vakantiespel Ooststellingwerf
Het kan weer! Kinderen van groep 5 t/m 8 kunnen zich weer opgeven voor Vakantiespel 2021. Dit
wordt vaak ook wel Spelweek genoemd. Ook dit jaar gaan wij weer van start met de organisatie van
Vakantiespel 2021. Op welke locatie het dit jaar gaat plaatsvinden is nog maar de vraag. Stiekem
hopen we natuurlijk allemaal dat we weer naar de bossen van Appelscha kunnen en anders zijn we
creatief met andere locaties. Vorig jaar zijn we namelijk langs de dorpen geweest om allerlei spellen
te spelen. Maar wat is nou Vakantiespel?
De afgelopen jaren kwam de leiding van Vakantiespel Ooststellingwerf bij uw kind(eren) langs op
school om iets te vertellen over wat Vakantiespel nou eigenlijk is en wat je daar kunt doen. Inmiddels
hebben wij of krijgen uw kind(eren) een presentatie te zien in de klas over Vakantiespel. Dit omdat
wij helaas dit jaar niet kunnen langskomen wegens de huidige maatregelen. Tijdens de presentatie
die uw kind(eren) heeft gezien hebben wij aangekondigd dat wij ook digitaal beschikbaar zijn voor
het stellen van vragen. Dus heeft uw kind vragen over Vakantiespel of wilt u horen hoe wij
Vakantiespel ervaren, dan kunt u zich opgeven via info@vakantiespel.nl.

Een aantal leiding zal hierbij aansluiten en u informeren of de vragen beantwoorden van uw
kind(eren). Geen vraag is te gek! Deze informatie avonden worden georganiseerd tussen maandag 29
maart en vrijdag 2 april. Voor de exacte datums kunt u kijken op onze facebookpagina of een mailtje
sturen naar info@vakantiespel.nl.
Groetjes de Praatjesmakers Vakantiespel Ooststellingwerf
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