Uit de directiekamer
Hierbij ontvangt u weer een nieuwsbrief.
We hebben vanuit de MR gehoord, dat vanwege het niet door
kunnen gaan van de traditionele informatieavond aan het begin
van het schooljaar, er toch wel wat vragen zijn over de nieuwe
methodes die dit schooljaar in gebruik genomen zijn. In deze
editie krijgt u wat meer achtergrond informatie.
Vanwege de Coronacrisis hebben we nu al voor de tweede keer te
maken met een tijdelijk continurooster. Binnen het team hopen
we op woensdag 14 april de interne discussie over wel of geen
structurele overgang naar een continurooster af te ronden.
Is het team er over eens dat men wil gaan voor een ander rooster,
dan zal de MR zich vanaf die datum gaan buigen over de vraag of
zij daar instemming op kan verlenen.

AGENDA APRIL
02 Goede Vrijdag (kinderen vrij)
05 2e Paasdag (kinderen vrij)
20 – 21 – 22
Centrale Eindtoets grp 8
23 Koningsspelen
27 Koningsdag ((kinderen vrij)
29 Nieuwsbrief

Die instemming kan er alleen komen als er een raadpleging/
enquête wordt uitgevoerd onder de ouders. Als het traject zover komt, dan zal er direct na de meivakantie (week 20)
meer informatie uw kant opkomen. Daarbij zit dan ook de
planning van een eventuele ouderenquête.
U bent al een paar keer geïnformeerd over de plannen met betrekking tot de nieuwe groene schoolpleinen. Laatst zelfs
met een speciale nieuwsbrief. De start van de werkzaamheden gaat nu steeds dichterbij komen. Een volgende
nieuwsbrief daarover gaat snel uitkomen. Om ruimte te maken voor deze plannen zal in de meivakantie het
noodgebouw op het Doelenplein verwijderd gaan worden. Dat wordt een hele klus. Waarschijnlijk wordt de straat
tijdelijk afgesloten om het hijswerk mogelijk te maken.
De afgelopen weken zijn de landelijk genormeerde niet methode gebonden (CITO) toetsen afgenomen. Tijdens de
periode van afname zijn deze scores tijdelijk niet in te zien via ons ouderportaal ParnasSys. Na registratie en analyse
door de leerkrachten wordt het snel weer opengesteld. Ook heeft u van ons nog het laatste rapport met de
overzichten van de toetsen te goed. Deze rapportmap zal spoedig met uw kind meegegeven worden. Welke datum dat
gaat worden is op dit moment nog niet bekend.
Morgen, vrijdag 26 maart, zal er weer een mail verzonden worden naar u met een update over alles rondom het
Coronavirus.
Nog geen inloggegevens voor de schoolapp? Neemt u dan contact op met de administratie van de school via
kbssintemaerte_info@inos.nl

Met vriendelijke groet,
Wim van Dun
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Nieuwe taalmethode en rekenaanpak
Sinds dit jaar werken we op onze school met een nieuwe methode voor taal
en hanteren we ook een andere aanpak voor rekenen. Bij taal en spelling
werken we met de methode Staal en voor rekenen maken we gebruik van de
digitale en adaptieve aanpak van Snappet. Bij de aanpak met Snappet
verwerken de kinderen de leerstof op een device en bij Staal is dit niet het
geval. Doordat de kinderen veel thuisonderwijs hebben gehad, heeft u er
hier vast wat van gezien.
Wij kregen onlangs van enkele ouders te horen dat ze graag wat meer
informatie zouden willen omtrent deze nieuwe ontwikkelingen. De vraag
was: “Hoe werkt zo’n nieuwe methode nu eigenlijk?” Door de hele situatie
rondom Covid 19 hebben we aan het begin van het jaar geen
informatieavond kunnen houden waarop we u wat uitgebreider hebben
kunnen informeren. Om u toch nader kennis te laten maken met de nieuwe
stappen die wij zetten, kunt u de filmpjes bekijken via de linkjes die zijn
toegevoegd.
Taal
https://youtu.be/XCc4jqBAKuI
Snappet
https://www.youtube.com/watch?v=PoDcRCOvKUc&t=349s
Mocht u vragen hebben over één van beide aanpakken dan kunt u hiervoor
altijd terecht bij de groepsleerkracht.

GEVONDEN VOORWERPEN
Als bijlage in deze nieuwsbrief vindt u 5 pagina’s met gevonden voorwerpen.
Als u iets ziet wat van uw kind is, graag contact opnemen met onze
administratie. Dit kan zowel via de mail als telefonisch.
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Paasontbijt.
Beste kinderen en ouders,
Donderdag 1 april vieren we Pasen op school.
Dit jaar hebben we een eigen Paasviering in de
klas. We gaan luisteren naar het Paasverhaal,
we knutselen een mooie paasgroet voor de ouderen in het Lucia.
En wie weet….krijgen we ook iets lekkers van de Paashaas.
We starten de Paasviering met een heerlijk zelfgemaakt paasontbijtje in de
klas. Het is dus de bedoeling dat je dit ontbijtje thuis maakt en meeneemt
naar school zodat we in de klas gezellig samen kunnen ontbijten.
Wat heb je nodig?
- Een bord en beker. (drinken wordt verzorgd)
- Een lekker paasontbijt. (bijvoorbeeld een belegd broodje, krentenbol,
fruit…)
- Een hardgekookt eitje.
Wij hebben er al zin in, jullie ook?
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Nationale buitenlesdag
Op dinsdag 13 april is het De Nationale Buitenlesdag!
De groepen 3 doen hier dit jaar weer aan mee.
De Nationale Buitenlesdag is een initiatief van Jantje Beton en IVN
Natuureducatie, om ervoor te zorgen dat kinderen onder schooltijd meer
bewegen en meer buiten komen. Door buiten les te krijgen, leren kinderen
beter en effectiever. Buiten is er voor kinderen volop ruimte om te spelen, te
bewegen, te ontdekken en te onderzoeken.
We maken er een fijne en leerzame dag van!

Data uitkomen nieuwsbrief
29-04
27-05
24-06
22-07

Deze data kunt u ook terugvinden op de schoolapp onder jaarkalender en op
onze website onder schoolkalender. Ook de vrije dagen, vakanties en
studiedagen zijn terug te vinden op de schoolapp en website.
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