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Laatste Nieuwsbrief
Zoals eerde al aangekondigd maakt de Nieuwsbrief plaats voor de berichten via de schoolapp. Vanaf vorige maand is daarop al een voorschot genomen door alle relevante berichten in de schoolapp te plaatsen onder
het kopje ‘schoolnieuws’.
Het uitgangspunt is dat van elke leerling een ouder/ verzorger de app
heeft geïnstalleerd en geactiveerd. Levert dat problemen op, neem dan
even contact op met Alex van de Kerkhof (alex.vandekerkhof@prodas.nl)
om het probleem op te lossen.
Mocht het echt niet lukken de schoolapp te gebruiken, meld dat dan door
te reageren op dit bericht. We zoeken dan samen naar een passende oplossing.

Agenda
20-04 & 21-04: IEP eindtoets
groep 8
22-04: Studiedag
23-04: Studiedag
27-04: Koningsdag
03-05 t/m 14-05: Meivakantie
17-05: MR-vergadering

Toetsing brengt weinig zorg om opgelopen achterstanden aan het licht
24-05: Pinksteren
Vorige maand is de toetsing van de tussenresultaten gerealiseerd. Uit de
analyse daarvan blijkt dat er nauwelijks sprake is van opgelopen achterstanden vanwege de lockdown. De nuancering moet worden aangebracht
dat de metingen gericht zijn op de taal– en rekenvakken, dus niet op de
sociale, emotionele en creatieve ontwikkeling. In de laatste gespreksronde is dit op individueel niveau met ouders en leerlingen besproken. In de
groepsbesprekingen tussen intern begeleider en leerkracht(en) is het
beeld op groepsniveau geanalyseerd en besproken en op basis daarvan
het plan voor de komende periode opgezet.
2 Studiedagen in april
Schoolontwikkeling mag en kan niet stilstaan. Vanwege de planning van
de vorige studie tweedaagse (aansluitend aan de lockdown) is die in februari van de agenda verdwenen.
Deze maand staat een 2– tal studiedagen op de agenda: 22 en 23 april.
Tijdens die studiedagen gaan we als team aan de slag met de verdere
schoolontwikkeling. Waar we als volledig team hard aan het werk zijn,
genieten de leerlingen van 2 vrije dagen voorafgaand aan het weekend.

Twee belangrijke onderzoeken
Vorige week heeft u een uitnodiging in de mailbox ontvangen om mee te
doen aan twee onderzoeken die ons van belangrijke input voorzien:
1. Het DUO– tevredenheidsonderzoek
2. Het onderzoek aangaande de internationalisering.
Een vriendelijk verzoek om beide onderzoeken in te vullen. Het levert
waardevolle gegevens op voor de school in de toekomst.

Koningsspelen vanwege maatregelen in aangepaste vorm
Eerder gaven wij aan dat we, middels aanmelding bij sportstuif, de koningspelen zouden organiseren op vrijdag 23 april. Omdat de maatregelen helaas nog niet zijn versoepeld, kunnen de spelen helaas niet
doorgaan. Daarom besteedt Sportstuif tijdens de gymlessen aandacht
aan de koningsspelen en is er een spel bedacht dat in fases gespeeld
zal worden op de lesdagen die week. Zo kunnen we toch koningsdag
vieren!
Deze week kledingactie
Van maandag 12 april t/m donderdag 15 april organiseren we
een kledinginzameling in samenwerking met Second Life Textile. In
deze week kunt u (oude) kleding meegeven naar locatie Zonnehof.
Second Life Textile is een kledinginzamelaar die uw kleding en schoenen een tweede leven geeft in ontwikkelingslanden.
Mocht u de kledingkasten gaan opruimen, hopen wij dat u uw oude
kleding / textiel op school wilt inleveren.
U kunt hierbij denken aan:
-schone kleding (onder- en bovenkleding)
- schoenen (aan elkaar gebonden)
- huishoudtextiel (lakens, handdoeken)
- accessoires (handtassen, riemen etc.)
Let daarbij op dat de kleding nog heel is!
Wij als ontvangen hiervoor een mooie vergoeding welke we weer besteden aan de diverse schoolactiviteiten.
De kledingactie die sinds jaar en dag continu op de Kruiskensweg
loopt, gaat gewoon door. Daar kunt u uw overtollige kleding het hele
jaar door kwijt.
Alvast dank voor uw hulp!
Tot slot
Op 27 april is de school dicht vanwege Koningsdag.
De meivakantie begint op vrijdagmiddag 30 april en duurt t/m 14 mei
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