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Rapporten
Binnenkort krijgen de leerlingen van groep 3 t/m 8 hun rapport mee naar huis.
Zoals in de toelichting staat beschreven vinden wij het belangrijk dat kinderen
trots kunnen zijn op hun rapport. Bij de woordwaarderingen op het rapportblad
kijken we daarom vooral naar de groei die elke leerling afzonderlijk heeft
doorgemaakt in de afgelopen maanden. Resultaten worden hierbij niet
vergeleken met het gemiddelde van de groep. Een waardering als ‘Goed’
betekent in dat geval dat de resultaten goed vooruit zijn gegaan, wellicht
doordat uw zoon of dochter hard heeft gewerkt en extra geoefend op school of
thuis. Alle leerlingen kunnen op deze manier succeservaringen opdoen en hun
zelfvertrouwen vergroten. In de rapportmap vindt u ook een overzicht van de
Cito-scores, waarbij de resultaten van uw kind worden vergeleken met
resultaten van leerlingen uit het hele land.
Cito hanteert daarbij de volgende indeling:
Niveau I: ver boven het gemiddelde
Niveau II: bovengemiddeld
Niveau III: gemiddeld niveau
Niveau IV: benedengemiddeld
Niveau V: laagst scorende leerlingen, ver onder het gemiddelde
De uitnodigingen voor de gesprekken ontvangt u vanaf nu ook per email en niet
meer op papier.

Kunst & cultuurproject
Vanaf 5 maart start ons nieuwe ICC project,
met dit jaar als thema: “kleding” in de
breedste zin van het woord. Elke bouw gaat
met een aspect binnen het thema aan de
slag. Om dit project goed te kunnen laten
slagen, hebben we veel materialen nodig en
aan u de vraag ons daarbij te willen helpen.
Welke materialen kunnen we goed
gebruiken? Denk hierbij aan tule en diverse
soorten lappen stof, zoals denim en lappen

katoen, maar ook verschillende knopen of andere materialen, zoals kralen, om
kleding mee te kunnen versieren. Wellicht heeft u ook andere materialen, die
geschikt kunnen zijn voor ons project. U kunt hierover contact opnemen met de
groepsleerkracht van uw kind(eren). Daarnaast kunnen we ook een paar extra
handen in de klas tijdens dit project heel goed gebruiken. U kunt zich hiervoor
bij de groepsleerkracht aanmelden.
Helpt u ons mee?
Ter afsluiting wordt er een tentoonstelling georganiseerd op woensdag
4 april van 14:15 uur tot 15:00 uur. U bent hier van harte welkom!

Schoolreisje 18 april 2018
We gaan met de groepen 1 tot en met 6 naar Avontura in
Enschede. De bussen staan om 8.30 uur klaar en we vertrekken
om 8.45 uur. We zijn rond 14.15 uur terug op school. Noteer
deze datum alvast in de agenda! Nadere info volgt.

Tekort aan invalleerkrachten
U heeft vast wel vanuit de media vernomen dat het steeds lastiger wordt om
invalleerkrachten te vinden. Gelukkig valt de griepgolf op De Schothorst tot nu
toe mee maar we brengen u toch op de hoogte van de procedure. Als een
leerkracht zich ziek meldt, dan wordt er meteen inval aangevraagd bij het
mobiliteitscentrum van het OBT. Zij hebben een database van gekwalificeerde
invallers uit de hele regio. De Dr.
Schaepmanstichting heeft ook een eigen
invalpool, de zogenaamde A-pool waaruit
geput kan worden. Door het OBT wordt
eerst gekeken of daar nog mensen
beschikbaar zijn. Is dat niet het geval
zoeken zij in de rest van hun bestand.
Mocht er niemand beschikbaar zijn, wordt
de directeur daarvan zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. Die gaat dan de
volgende stappen ondernemen:
- eerst informeren of er een ander personeelslid is die in de gelegenheid is
om in te vallen;
- zo niet: inventariseren of er een (of meerdere) stagiaire(s) zijn die de
groep op kunnen vangen;
- lukt dit ook niet dan wordt op de eerste dag de groep verdeeld over de
andere groepen;
- is er voor de volgende dag ook geen opvang mogelijk dan worden ouders
daarvan op de hoogte gesteld en zal de groep die dag geen onderwijs
krijgen.
Uiteraard hopen wij dat het niet zover zal komen.

Schoolfruit
We doen al heel wat weken mee met het EU-schoolfruit project. Iedere dinsdag,
woensdag en donderdag staat er vers fruit klaar voor alle leerlingen. Wij vinden
het belangrijk dat kinderen gezond eten en willen dat op deze manier
stimuleren. Gelukkig zien wij dat veel ouders dit ook
belangrijk vinden en zien wij op de andere dagen ook
heel veel fruit, top! Helaas zien wij ook dat ouders op
de fruitdagen hun kinderen (chocolade) koekjes
meegeven. Natuurlijk kan het zijn dat uw kind bepaald
fruit niet lust of niet genoeg heeft aan het stuk fruit. In
dat geval verzoeken wij u óf wat extra fruit mee te
geven wat uw kind lust óf een ander gezond
tussendoortje mee te geven. Wij zouden het erg op prijs stellen als vanuit thuis
het gezonde tussendoortje gestimuleerd wordt.
Niet vergeten:
maandag 12 februari aanstaande hebben we studiedag: alle leerlingen
zijn dan vrij!

Oud Papier:
Opbrengst oud papier december 2017 is € 257.40
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