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Schoen zetten
Sinterklaas is weer in het land! En ook dit jaar hebben we weer een brief van Sinterklaas ontvangen met daarin
belangrijk nieuws: alle kinderen mogen vanaf aanstaande maandag een schoen meenemen naar school. In de
bijlage treft u de gehele brief.

Remedial teaching (RT)

In het overzicht ‘extra hulp’ op het rapport staat onder andere het item remedial teaching genoemd, het gaat
hier over extra ondersteuning buiten de groep waar een handelingsplan achter ligt. We merken dat het voor
ouders niet altijd duidelijk is wanneer een leerling in aanmerking komt voor RT. Omdat we nooit alle kinderen
extra kunnen ondersteunen m.b.v. RT, hebben we als team het volgende afgesproken:
 Prioriteit ligt bij de groepen 3-4-5.
 Nadruk ligt op spelling, technisch lezen en rekenen (groep 3-4-5).
 Nadruk op de niveau IV en V leerlingen (indien ruimte op rooster: niveau III leerlingen die uit de IV komen
of in de IV dreigen te geraken).
 Leerlingen die al een lange periode RT hebben gehad voor een vakgebied, komen niet vanzelfsprekend de
volgende periode weer in aanmerking voor RT. Er moet vooruitgang te realiseren zijn.
 We maken 2x per jaar een nieuw RT-rooster n.a.v. de Cito toetsen (en input leerkrachten).
 Indien een leerling voor meerdere onderdelen in aanmerking komt voor RT, kunnen we ervoor kiezen om
keuzes te maken zodat deze leerling niet te vaak uit de klas gehaald wordt.
 Voor groep 6-7-8 plannen we in principe geen RT-tijd. Uitzonderingen hierop zijn: werkwoordspelling
(groep 7-8) en technisch lezen (groep 6 score lager dan M5).
 Voor kleuters plannen we in principe geen RT-tijd in.
 Indien het rooster het toelaat dan maken we uitzondering op bovenstaande punten om extra kinderen te
laten profiteren van de RT.
Naast remedial teaching proberen we ook kinderen die niet voldoen aan bovenstaande criteria extra
ondersteuning aan te bieden. Uiteraard gebeurt dat al in de klas (door het aanbieden van 3 instructie- en
verwerkingsniveaus) maar in sommige gevallen lukt het ons ook om deze kinderen buiten de klas extra te
ondersteunen. Deze ondersteuning wordt gegeven door Debbie Geurse en/of Glenda Hoogman. Voor deze vorm
van extra hulp maken we geen aparte handelingsplannen, maar sluit de extra hulp aan op de lesstof in de klas
zelf. Op het rapport noteren we deze extra ondersteuning onder het kopje ‘verlengde instructie’ (buiten de
klas).

Extra kledinginzameling: 25 november 2016
Wat mag er WEL in de zakken:
Schone kleding, schoenen (per paar aan elkaar geknoopt), lakens, dekens,
gordijnen, handdoeken, knuffelbeesten, handtassen en riemen.
Wat mag er NIET in de zakken:
Vieze, natte, gescheurde of beschadigde kleding. Enkele schoenen, afgeknipt
materiaal, lappen, matten, tapijten, kussens, dekbedden, snuisterijen,
bedrijfskleding, speelgoed en matrassen.
Zakken AUB dichtgeknoopt inleveren. U kunt de zakken vanaf maandag 21
november achterlaten bij de hoofdingang van de school.

Rapportgesprekken groepen 3-8

Op maandag 21 november en dinsdag 22 november vinden de
rapportgesprekken voor de groepen 3 t/m 8 plaats. Bijna alle ouders hebben ondertussen al een gesprek
ingepland. Nog niet gedaan? Kijk dan snel op Mijnschoolinfo.
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Overblijf
Goed nieuws, voor de dinsdag en vrijdag hebben we ouders gevonden die ons gaan helpen. Super! Voor de
donderdag zijn we (vanaf januari) nog op zoek. Wie komt ons overblijfteam versterken?

Gegevens Mijnschoolinfo (herhaling)

Zo nu en dan merken wij dat niet alle gegevens van de leerlingen in Mijnschoolinfo up to date zijn. Als er een
ongelukje is gebeurd of iemand is ziek, zoeken we in Mijnschoolinfo naar een noodnummer. Het zou erg prettig
zijn als er bij iedere leerling minimaal 2 telefoonnummers vermeld staan. Wilt u zou vriendelijk zijn om de
gegevens van uw kind te controleren en zo nodig aan te vullen?

Jarigen

Deze kinderen zijn de komende tijd jarig. Allemaal van harte gefeliciteerd!
19 november
2016 1/2B Siméon
20 november
2016 3
Jisse
22 november
2016 4
Elias
23 november
2016 1/2B Charlotte
25 november
2016 1/2G Elice
25 november
2016 3
Annabelle
25 november
2016 7
Casper

Agenda
21 en 22 november
5 december
6 december
21 december
22 december t/m 8 januari
23 december

Rapportgesprekken groepen 3-8
Sinterklaasfeest
School start uurtje later……..
Kerstviering
Start Kerstvakantie vanaf 12.00 uur
Studiedag (alle kinderen vrij)

Gezocht

Bijlage
Flyer Natuur-en Techniekspektakel
Brief Sinterklaas

Natuur- en Techniekspektakel
Iedereen is welkom op het Natuur- en Techniekspektakel op zondag 27 november a.s. tussen 12.00 en 16.00
uur. Kom je gezellig samen met je vrienden, vriendinnen en hele familie naar het Natuur-en Techniekspektakel?
Iedereen is welkom: de toegang is gratis!
Er zijn deze middag allerlei activiteiten te doen die over natuur, milieu en techniek gaan. Kinderen kunnen
bijvoorbeeld bodemdieren onderzoeken, door een microscoop gluren, spelen met techniek en spannende
proefjes doen! Wethouder Joris Wijsmuller opent om 12:00 u. met real life Pokémon het Natuur- en
Techniekspektakel, zorg dat je erbij bent!
Plaats:
Haagse Hogeschool, Johanna Westerdijkplein 75 Den Haag
Kijk voor meer informatie op www.denhaag.nl/naarbuiten

