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Belangrijke data:
woensdag
donderdag
vrijdag
dinsdag

23 juni
24 juni
25 juni
29 juni & 1 juli

studiedag – alle leerlingen hele dag vrij
oud papier
rapport mee
tienminuten gesprekken

team
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8

Nieuws uit het team
De verhalen uit de bijbel – Trefwoord
Week 25 en 26 (21 juni t/m 2 juli): Treuren
Inhoud: Huilen, treuren, verdriet hebben, jammer vinden, betreuren, maar
ook opbeuren en troosten.
Bijbel: Job (Job).

Einde schooljaar
Het schooljaar zit er alweer bijna op. Nog een paar weken en dan is het tijd voor de zomervakantie.
We nemen voor de vakantie natuurlijk eerst afscheid van Wout, Sander, Anne-Mijn en Marit.
Vier toppers die we ontzettend gaan missen op onze school!
Het afscheid van groep 8 zal plaatsvinden op 5 juli. De inloop is vanaf 16.15 uur waarna om 16.30 uur het
programma zal starten. De ouders van groep 8 krijgen hiervoor nog een uitnodiging.
Het is gebruikelijk op De Kiel dat op de laatste woensdag groep 8 slagbal speelt tegen ouders/oudleerlingen/leerkrachten. Nu moeten we door Corona dat voor dit jaar dit aan ons voorbij laten gaan.
Maar...niet getreurd! We hebben inmiddels al een andere leuke activiteit bedacht voor de kinderen voor
de woensdagmorgen!
We kijken uit naar nog een aantal mooie zonnige weken tot aan de zomervakantie met alle kinderen.

Rapport
Het rapport gaat 25 juni mee naar huis. We zijn enorm druk om invulling te geven aan een vernieuwd rapport. Tot
deze tijd krijgen kinderen nog het oude rapport mee.

Ouder-kind gesprekken
Nog steeds geldt de regel dat ouders niet in school mogen. Daarom
worden de ouder-kindgesprekken weer online ingepland. Als het goed is
hebben de leerkrachten met u een afspraak kunnen maken voor de
komende gesprekken. In dit gesprek staat uw kind centraal en wordt de
ontwikkeling van de afgelopen periode besproken. We komen terug op
gemaakte afspraken en maken verdere afspraken voor een goede / warme
overdracht. Wij wensen u fijne gesprekken toe.

Studiedag 23 juni
Volgende week woensdag heeft het team een dag waarin opbrengsten worden geanalyseerd en nieuwe plannen
worden gemaakt voor komend schooljaar. Deze dag zijn de kinderen de hele dag vrij.

Eindopbrengsten verder toegelicht
In een vorige info hebben wij u beloofd terug te komen op de resultaten van onze groep 8. Wij zijn enorm trots op de
leerlingen van groep 8. De leerlingen van groep 8 hebben echt hun best gedaan en hebben een score laten zien die
bij hem of haar past.
Voor school werd voorheen gekeken naar een gemiddelde schoolscore (de zogenaamde 500 score), maar
tegenwoordig wordt gekeken naar het behaalde percentage referentieniveaus (1F/2F/1S) op gebied van lezen,
taalverzorging en rekenen.
De inspectie van onderwijs kijkt naar een gemiddelde van de laatste 3 jaren en daarbij hebben wij als school een
positieve score. Dat wil zeggen dat wij over de laatste 3 jaren voldoende presteren volgens de signaleringswaarden
die inspectie stelt. Deze score is gezamenlijk met de Slagkrooie en wordt ook gezamenlijk geanalyseerd.
Dit jaar hebben wij enorm goed op lezen gescoord! Op taalverzorging iets minder en voor rekenen hebben wij de
signaleringswaarde niet bereikt. Wij zijn al druk bezig met het uitzetten van actiepunten, bijvoorbeeld het kiezen van
een nieuwe methode voor ons rekenonderwijs. Deze zal bij de start van het nieuwe schooljaar vernieuwd worden,
ook zullen wij begeleiding krijgen om de methode goed in te zetten. De verdere actiepunten worden met het team
uitgewerkt en ingezet.

Groepsindeling komend schooljaar
Wij zijn blij u de groepsindeling te kunnen laten zien, zie hiervoor de bijlage. U kunt juf Petricia altijd even mailen of
bellen voor vragen en/of opmerkingen.

Nieuws uit de groepen

