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Ons Ding oktober 2020

Welkom
In oktober verwelkomen we Silvie,
James, Dex en Dean bij ons in groep ½
Wij wensen hen veel speel- en
leerplezier toe.

Nieuws van het team
Tijdens de online informatieavond van
uw kind heeft u gehoord dat de
inloopgesprekken verplaatst zijn. Deze
zullen niet in de eerste week van
oktober worden gehouden zoals op onze
kalender staat maar in de week van 26
oktober (direct na de herfstvakantie) U kunt
zich daar t.z.t. voor inschrijven. De
uitnodiging daarvoor ontvangt u via de
groepsleerkracht van uw kind. Deze
gesprekken zullen online via Teams met u
gehouden worden.
Juf Saskia van groep 7 is op 22 september j.l.
bevallen van een gezonde zoon, genaamd
Bowie. Moeder, kind en papa maken het
goed!

schoolafspraken nauwelijks, maar gaan wel
weer strikter gehanteerd worden.
Voor de komende weken geldt het
volgende:
➢ Wij ontvangen geen ouders in de
school;
➢ Oudergesprekken worden telefonisch
of online gehouden;
➢ Externe begeleiders en stagiaires, die
al op school werkzaam zijn blijven
welkom, overige externen niet;
➢ Kennismakingsgesprekken worden
online gevoerd;
➢ De extra hygiëneafspraken blijven
gehanteerd;
➢ De onderlinge afstand van 1,5 meter
onder volwassenen blijft gehanteerd.
➢ TSO-vrijwilligers begeleiden de
groepen die buiten spelen. Bij slecht
weer worden de groepen binnen,
alleen door het vaste basisteam,
stagiaires en/ of teamleden begeleid.

MR jaarverslag
De MR had aan u het MR jaarverslag
willen presenteren tijdens de ALV van
de oudervereniging afgelopen
donderdag. Vanwege de andere
opzet delen we dit jaarverslag nu via Ons
Ding met u.

Nieuw dagelijks bestuur
van de OV
Shelley, Renate en Susan gaan dit jaar
voor de OV aan de slag als voorzitter,
penningmeester en secretaris. Zij stellen zich

Corona
Afgelopen maandag heeft regering de
landelijke maatregelen aangescherpt.
Nu veranderen de reeds gemaakte
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aan u voor.

referentieniveaus. Voor het basisonderwijs
gelden de referentieniveaus 1F, 2F en 1S. Het
basisniveau 1F is het niveau voor taal en
rekenen dat het overgrote deel van de
leerlingen aan het einde van de basisschool
tenminste zou moeten beheersen.
Naast deze kwalificatie zijn sociale vorming
en persoonsvorming ook belangrijke doelen
van ons onderwijs. Daarom bestaat het IEP
LVS naast de hoofdtoetsen, ook uit hart- en
handeninstrumenten. Deze instrumenten vult
de leerling zelf in. Zo krijgen de leerling en de
leerkracht inzicht in het profiel van de
leerling op leeraanpak, sociaal-emotionele
ontwikkeling en creatief vermogen. Een kind
is namelijk meer dan taal en rekenen.

ALV 1 oktober 2020.
Afgelopen donderdag hebben we een zeer
interessante ALV gehad. Dit jaar werd de
presentatie volledig Corona proof, dus online
verzorgd. Het bestuur van de OV heeft een
heldere uiteenzetting gegeven van de
financiën en voortgang van de activiteiten
voor dit schooljaar.
De tweede helft heeft Simone Schrier ons
meegenomen in de wereld van ons nieuwe
leerlingvolgsysteem IEP. We geven hieronder
een korte weergave van deze presentatie.

Een leerlingvolgsysteem geeft de
leerkrachten
inzicht in de
ontwikkeling van
de leerlingen,
zowel op
individueel- als op
groepsniveau.
Door de
resultaten te
analyseren kan
de leerkracht het onderwijsaanbod
afstemmen op de leerlingen.
Een kind is meer dan taal en rekenen
Met het IEP LVS geven we de resultaten op
taal en rekenen weer aan de hand van de

Kenmerken van het IEP LVS
Het IEP LVS is een digitaal systeem, zodat
leerkrachten direct de resultaten hebben en
daarmee aan de slag kunnen. Het IEP LVS is
net als de IEP Eindtoets zo gemaakt dat de
leerling kan laten zien wat hij/zij kan en dat
hij/zij daarin niet belemmerd wordt. Zo is er
gebruik gemaakt van functionele
afbeeldingen, is taal geen belemmering bij
rekenen en kunnen de leerlingen lezen van
papier. De context van de vragen is
afgestemd op de leefwereld van de
leerlingen, bijv. skeeleren, blogs en een tekst
over het schoolkamp. Ook bij de hart- en
handeninstrumenten is rekening gehouden
met de leefwereld van de leerlingen door
situaties voor te leggen waarin een leerling
zich écht herkent.
Afname op de Wending
Volgende week starten we met de afname
van de IEP LOVS toetsen in de groepen 3 t/m
8. Wellicht kunt u bij uw kind navragen hoe
hij/zij het hebben beleefd.

Kinderboekenweek En….toen?
Raket-sticker-speurtocht in de bieb
Tijdens de Kinderboekenweek van 30
september t/m 11 oktober kunnen alle
basisschoolkinderen vanaf 7 jaar,
alleen of samen met een vriend (of jonger,
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onder begeleiding) op elk moment tijdens
de openingstijden van de vestiging een
geweldige speurtocht doen.
Waar: vestigingen Roosendaal,
Zevenbergen, Halderberge, Rijsbergen,
Rucphen
In de bibliotheek zijn tien raketten verstopt,
met weetjes. Over de allereerste raket,
bijvoorbeeld. Of over de eerste hond in de
ruimte, of de eerste toerist. Kom je ook
speuren naar de raketten? Bij de balie kun je
een opdrachtenvel halen, waarmee je op
zoek kunt. Klaar? Dan lever je het
opdrachtenvel in, in ruil voor een leuke
verrassing!

Kloppen de privacyvoorkeuren
nog?
In Parro kunt u per kind aangegeven of
u wel of geen toestemming geeft voor
het gebruikt van beeldmateriaal voor
diverse doeleinden. Wilt u controleren
of deze nog steeds kloppen?
Waar vind ik dat ook al weer? Leest u hier
even verder.

Wist u dat….
……u de formulieren voor aanvraag
van verlof op onze website kunt
vinden? U vindt deze onder het kopje
downloads-algemeen.
…….we altijd aan het begin van het
schooljaar het inlogwachtwoord van de
beveiligde pagina’s van onze website
aanpassen? In de mailing van Ons Ding
vermelden wij dit wachtwoord.
…….u zelf uw n.a.w.
gegevens in het
ouderportaal van
Parnassys kunt
checken zo dus altijd
de correcte gegevens
aan ons door kunt
geven?

Wil je
opvallen? Kom invallen!
Leswerk zoekt betrokken ouders met
onderwijsbevoegdheid.
Geinteresseerd? Lees dan hier even
verder.

Verkeer terugblik
Sportkampen Roosendaal
Klikt u even op het plaatje om de flyer
te openen

Onze leerlingen waren enorm
enthousiast over de lessen van
Streetwise. Enkele opvallend heden...
kinderen moeten op een stoelverhoger
verplaats worden tot ze 1,35 m zijn en de
remweg van een auto die 50 km/u rijdt is wel
15 meter! U heeft in Parro al mooie foto’s
kunnen zien. Op onze website staat kleine
selectie.
We zijn ook blij dat veel kinderen fanatiek
mee hebben gedaan tijdens de week van
de voetstappen. We hebben gezien dat er
veel kinderen met de fiets en te voet naar
school zijn gekomen. Dank voor jullie
medewerking. Laten we proberen dit de
komende maanden vol te houden
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Aanbod training
Bureau J!k start weer een nieuwe
training, ‘De J!K methode; Begrijp
jezelf, begrijp de ander’ Meer weten?
Lees even verder.,,,,

Kom jij helpen op de BSO?
Vanwege mogelijke krapte op de BSO
delen wij graag een oproep met u.

De herfstvakantie
begint op
16 oktober om
12.00 u!
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