Nieuwsbrief KWS
Beste ouders en/of verzorgers,

AGENDA
Dinsdag 16 januari
Start creatieve workshop
groep 5 t/m 8
Maandag 15 januari
Bezoek Cruquiusgemaal
Groep 5 en 6
Donderdag 18 januari
Studiedag
Alle kinderen zijn vrij!
Maandag 22 januari
Voorstelling ‘Spijker’
Toneelschuur
Groep 7
Ouderbijdrage:
Uit de gegevens van de
oudercommissie blijkt
dat nog niet alle ouders
de vrijwillige
ouderbijdrage hebben
betaald.
Wilt u het zsm
overmaken:
ouderbijdrage per kind
€ 55,-IBAN nummer
NL18 RABO 0300579160
ten name van
Salomo KWS OR

Afgelopen maandag zijn we weer met veel energie en plezier van start
gegaan. Goed om iedereen weer uitgerust te begroeten. We hebben u via
een losse mail al een gelukkig nieuwjaar toegewenst, maar mocht u dat
gemist hebben dan nogmaals de beste wensen voor 2018!
In deze eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar alleen nieuws vanuit de
directie met onderwijsinhoudelijke en beleidsmatige onderwerpen.
Volgende week ontvangt u van ons weer een nieuwsbrief met informatie
uit de verschillende groepen!
Veel leesplezier en alvast een goed weekend!
Met vriendelijke groet,
Debby Schouten-Coesel
Ouderpanel
Goede voornemens wie kent ze niet? Tijdens de jaarwisseling bedenken we
vaak goede voornemens; meer bewegen, gezonder eten enz.
Zelf heb ik dit jaar ook een goed voornemen en daar heb ik uw hulp bij
nodig. Graag start ik dit jaar weer met een ouderpanel. Heeft u interesse
om samen met mij en andere ouders te spreken over de school en het
onderwijs en zit u niet in de MR, de OC of het KWS-fonds, meldt u zich dan
aan bij mij.
We zullen ongeveer één keer in de 6 weken op vrijdagochtend bij elkaar
komen.
Cito-toetsen
In januari en februari nemen wij de halfjaarlijkse Cito-toetsen af. Vanaf
volgende week zal er in iedere groep getoetst worden. Wanneer de
leerkracht de toetsen afneemt is afhankelijk van de groepsplanning van
iedere groep. Iedere toets bestaat uit meerdere delen en de leerkracht
zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de toetsen over de weken.
Wij willen u vragen om zo min mogelijk afspraken bij de huisarts, tandarts
of orthodontist te plannen de komende weken.
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Schoolbeleid ten aanzien van het meegeven van schriften
Tijdens de zomervakantie heeft de medezeggenschapsraad een brief van enkele ouders ontvangen met de vraag
of het beleid ten aanzien van het meegeven van werk en/of schriften kon worden herzien. Deze vraag heeft de
M.R. doorgespeeld naar het team van de school en wij hebben tijdens een teamvergadering dit onderwerp
besproken. Wij hebben ons beleid geëvalueerd en op sommige punten herzien. De uitkomst hiervan is met de
Medezeggenschapsraad gecommuniceerd en besproken. Onderstaande tekst zal vanaf augustus 2018 ook
worden opgenomen in de schoolgids:
Beleid ten aanzien van het meegeven van werkschriften
Het werk in schriften, werkschriften, werkboeken wat onze leerlingen dagelijks doen, is oefenmateriaal en dit
materiaal geven wij niet aan de leerlingen mee naar huis.
Wij als leerkrachten hebben de verantwoordelijkheid passend onderwijs te verzorgen, dat betekent dat wij
voortdurend pedagogische en didactische keuzes maken bij het oefenen in bovengenoemd materiaal. We
differentiëren naar de behoefte van de leerling en gebruiken het materiaal om elke leerling in de zone van de
naaste ontwikkeling te laten oefenen.
Het kan zijn dat een leerling in de werkschriften weinig lessen heeft gemaakt omdat wij deze leerling
alternatieven hebben geboden om zich de lesstof eigen te maken. Bij alternatieven kunt u denken aan; extra
instructie van de leerkracht, oefenen op de computer, mondeling, samen met je maatje leren, etc.
Op school heeft ieder kind een kindportfolio en in het portfolio is ruimte om werk uit werkschriften een plek te
geven. Zo kunnen de kinderen het werk waar ze trots op zijn bewaren en delen met hun ouders.
In het team hebben wij de volgende schoolafspraken gemaakt ten aanzien van het meegeven van werk en het
kindportfolio:










Leerlingen in groep 1 en 2 krijgen al het werk mee naar huis.
Groep 3, krijgt eerste VLL boekje mee naar huis, van elke volgende kern gaat één blad in het portfolio.
In de volgende groepen kiezen de leerlingen één blad per week voor in hun portfolio. Een aantal keer
per jaar kiest de leerling welk werk uit het verzamelportfolio in het presentatieportfolio komt.
Verhalen en tekenschriften gaan aan het eind van het jaar mee naar huis.
Creatief werk gaat mee naar huis.
Al het themawerk gaat in het kindportfolio of met de kinderen mee naar huis.
Naast de ouder-kind-leerkrachtgesprekken zijn er ook twee momenten in het jaar waarop ouders en
kinderen samen het kindportfolio kunnen bekijken. Tijdens deze momenten kunnen de ouders en
kinderen ook alle werkschriften inzien.
Ouders worden uitgenodigd in de klas om te kijken hoe wij werken.
Wat betreft verrijkingsmateriaal ligt de keuze bij de leerlingen zelf. Hierbij kunt u onder andere denken
aan de schriften van de Rekentijgers, Puzzelen met woordenschat en Denkwerk.

Tot slot is iedere ouder na schooltijd altijd van harte welkom om met het kind naar het gemaakte werk te komen
kijken.
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Aanmelden broertjes/zusjes
Het aantal aanmelding van nieuwe leerlingen die in 2019 of in 2020 vier jaar worden groeit flink. In ons
aannamebeleid staat dat broertjes en zusjes van kinderen die al bij ons op school zitten voorrang hebben op
plaatsing. Nu willen wij graag zeker weten dat we alle broertjes en zusjes in beeld hebben, zo is straks iedereen
zeker van een plekje.
Twijfelt u of u uw jongste heeft ingeschreven, loop dan gerust even bij de administratie of bij mij binnen of u kunt
een mail sturen naar administratie@kws-overveen.nl. Heeft u uw jongste nog niet ingeschreven dat kunt u bij
een van ons een inschrijfformulier ophalen.
Alvast bedankt!
Derde kleutergroep
Als u ouder bent van een leerling in groep 1-2A of 1-2B dan heeft u vast al gemerkt dat het leerlingenaantal in de
groep iedere maand groter wordt. Zodra een kind vier jaar wordt mag hij of zij naar school. Om ervoor te zorgen
dat de groep niet te groot wordt, hebben we een stukje groepsformatie gereserveerd om in maart een derde
kleutergroep te starten. Eind volgende week start de sollicitatieprocedure en zullen we een leerkracht werven
voor een groep 2. We kiezen er bewust voor om de leerlingen van groep 2A en 2B samen te voegen, zodat zij zich
de laatste maanden tot de zomervakantie goed kunnen voorbereiden op groep 3. Ook bevordert dit de
groepsdynamiek, ze leren elkaar alvast goed kennen en daar hebben ze profijt van bij de start van groep 3.
Het betreft een tijdelijke vacature tot de zomervakantie. Kent u iemand in uw kennissenkring die op zoek is naar
een leuke baan in het onderwijs, wilt u hem of haar dan attent maken op de vacature?
We hopen per 1 maart de groep te kunnen starten en zullen de ouders van groep 2 op de hoogte houden van het
proces. Heeft u vragen over de start van de derde kleutergroep, dan kunt u terecht bij Annelies, Ingrid of Debby.
Verlof Sanne
Voor de kerstvakantie stond er bij ‘Wist u dat’ dat vrijdag 22 december de laatste werkdag van juf Sanne was.
Hoewel dit klopt, zijn we wellicht niet volledig geweest. Juf Sanne verwacht begin februari haar tweede kindje en
geniet op dit moment van haar zwangerschapsverlof. Na haar verlof zal zij haar taken op school weer oppakken.
Tijdens haar verlof hebben we een invaller bereid gevonden haar dagen in groep 1-2A over te nemen en naar alle
waarschijnlijkheid hebben we ook een invaller gevonden die een deel van de R.T taken van haar overneemt. Ik
hoop hierover komende week duidelijkheid te hebben. Annemiek de Wit zal ook een deel van de R.T taken van
Sanne overnemen. Haar re-integratie verloopt voorspoedig en Annemiek zal haar uren steeds verder uitbreiden.

