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Agenda
Datum
4 t/m 8 februari
5 februari
15 februari
15 februari
18 feb. t/m 22 feb.

Activiteit
CITO-toetsen
Bibliotheek groep 3, 4, 5, 6
Rapporten mee
Volgende Nieuwsbrief
Voorjaarsvakantie

Tijd

Personele zaken
We hebben de afgelopen weken veel met ziekte te maken gehad. Eerst waren juf Mirjam en juf Lieke
ziek, vervolgens juf Miranda. Ook veel kinderen moesten er aan geloven. We hopen dat deze griep
nu gauw onze school verlaat!
Zoals al eerder gecommuniceerd zijn er niet/nauwelijks invallers beschikbaar. Gelukkig hebben we juf
Gonda kunnen inzetten, maar meer was/is er niet. We hebben het veelal met eigen mensen moeten
oplossen. Dat is tot nu toe aardig gelukt. Ik ben mijn team dan ook dankbaar voor hun flexibiliteit,
het meedenken in oplossingen en hun (extra) inzet. Super!

Ondersteuning Directie
De afgelopen periode is het bestuur druk bezig geweest om de ondersteuning van de directie in te
vullen. Dat is gelukt! Onze Coördinator Passend Onderwijs (CPO) - Michiel Frankema – krijgt
uitbreiding van uren op onze school. Deze gaat hij invullen ter ondersteuning van de directie.
Om zoveel mogelijk elke dag een aanspreekpunt te realiseren op school, zijn Rixt en Michiel op
verschillende dagen aanwezig, met minimaal 1 dag in de 2 weken gezamenlijk. Op die dag vindt er
altijd overleg plaats.
Het komt er dan in grote lijnen als volgt uit te zien:
Even weken
Oneven weken
Maandag
Michiel
Maandag
Michiel
Dinsdag
Rixt
Dinsdag
Rixt, Michiel
Woensdag
Michiel
Woensdag
Rixt*
Donderdag
Rixt*
Donderdag
Michiel
Vrijdag
Rixt*
Vrijdag
Rixt*
* De andere dag in de week hangt af van de agenda van Rixt en beide scholen.

Kwaliteitsonderzoek
Afgelopen 2 weken heeft u de enquête kunnen invullen over onze school. 25% heeft dit inmiddels
gedaan en daar danken wij u hartelijk voor. Echter is dit aantal te weinig om ons een goed beeld te
vormen van de mening van de ouders/verzorgers.
De mogelijkheid tot invullen is met een week verlengd. Zou u de vragenlijst alsnog willen invullen?
Alvast hartelijk dank!

CITO-toetsen
Komende week vinden – verspreid over de dagen en in alle groepen – de CITO-toetsen nog plaats.
Daarnaast zullen er voor de zieke kinderen nog extra momenten worden ingepland.
Als alle toetsen zijn gemaakt, worden alle scores ingevoerd in ons leerlingvolgsysteem. Daarna gaan
wij de resultaten analyseren. U wordt over de scores van uw kind(eren) geïnformeerd tijdens de 10minutengesprekken.

Website
We zijn bezig de website weer up-to-date te maken, daar wordt achter de schermen hard aan
gewerkt. Foto’s zullen in de fotoalbums geplaatst worden – achter een inlogscherm – zodat deze niet
openbaar staan. De inloggegevens passen wij per schooljaar aan. Deze ontvangt u in de mail.
De Nieuwsbrieven staan vanaf nu ook open op de website. Mocht u hem kwijt zijn, dan kunt u hem
daar nog vinden.
In de Nieuwsbrief zullen wij u er zo nu en dan op wijzen wanneer er weer iets nieuws is geplaatst.

Acties ICT
Afgelopen week zijn wij overgegaan op een nieuwe werkomgeving op school: Mijn Omgeving Online
(MOO). Dit is ook op de nieuwe laptops geïnstalleerd. Er was al een nieuwe Wifinetwerk aangelegd.
Als team hebben we de training achter de rug en gaan we ons de nieuwe omgeving eigen maken.
ICT zal verder geoptimaliseerd worden door alle oude pc’s uit de groepen en school te verwijderen
en de nieuwe laptops te verdelen over de groepen.
De oude pc’s staan nog in school, maar deze zullen op korte termijn door een bedrijf worden
opgehaald die alles vernietigt.

