Nieuwsbrief 6

6 februari 2019

Wilt u een artikel inleveren voor de nieuwsbrief dan kan dit per mail.
De uiterste inleverdatum voor de volgende nieuwsbrief is:
Maandag 18 maart voor 09:00 uur
Vanuit het team

Agenda:

Jeelo

4-2-2019 t/m 8-2-2019
Eindadviesgesprekken groep 8
+ rapporten groep 8
11-2-2019
Maandbrief 5

We zijn volop bezig met het tweede Jeelo Project: inrichten van je eigen
omgeving.
Het doel van dit project is dat leerlingen respect krijgen voor hun omgeving en
begrijpen dat iedereen andere belangen heeft. Ze leren ook dat we samen
verantwoordelijk zijn en dat iedereen een bijdrage kan leveren.
Ons projectonderwijs zorgt ervoor dat alle leerlingen samenwerken, zorgen,
maken, onderzoeken, leren en presenteren. Van afval prikken door de kleuters
tot een bezoek van burgemeester Molkenboer!
Leuk om meer te lezen over ons project?
https://www.jeelo.nl/wat-is-jeelo/12-projecten/inrichten-van-je-eigenomgeving/

13-2-2019
Rapporten groep 1 t/m 7
17-2-2019
Carnavalsmis in de Bavokerk
18-2-2019 t/m 21-2-2019
10-minuten gesprekken
22-2-2019
Studiedag – alle kinderen zijn vrij
25-2-2019 t/m 1-3-2019
Voorjaarsvakantie
5-3-2019
Carnavalsfeest op school
18-3-2019
Maandbrief 6
20-3-2019
Nieuwsbrief 7

Welkom op school:
- Sterre Harmsen
- Vinni Hollart
- Marouane Ahrouch
- Lex Sietsma
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Oudergesprek

Wie zijn er jarig:

Vandaag heeft u via Social Schools een uitnodiging ontvangen om u in te
schrijven voor het oudergesprek. Volgende week woensdag 13 februari krijgen
de kinderen van groep 1 t/m 7 namelijk hun eerste rapport.

Februari:
14 Roël van Rooijen
18 Florine dan Adel
19 Iris den Boer
25 Wilma
26 Rosa Kreeft
26 Iris Thoonen

Groep 1 t/m 3 : 10-minutengesprek tussen ouder(s) en leerkracht
Groep 4 t/m 7: driehoeksgesprek tussen ouder(s), leerkracht en leerling
Wij betrekken leerlingen graag actief bij hun eigen leerproces. Daarom
ontvangt u ter voorbereiding van het driehoeksgesprek een vragenformulier.
Vul deze samen met uw zoon of dochter in en lever deze een aantal dagen
voor het gesprek in bij de leerkracht.
Inplannen oudergesprek?
U ontvangt een bericht van noreply@socialschools.eu met titel ‘Oudergesprek
- de inschrijving is geopend!’ Als u het bericht opent, dan verschijnt
onderstaand scherm. U kunt de gesprekken nu eenvoudig inplannen.
Inschrijven kan vanaf donderdag 7 februari om 09:00 uur en sluit woensdag 13
juni om 17:00 uur
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Maart:
02 Senna Poelwijk
02 Owen Schreuder
04 Olivia Huiden
06 Elise Lomme
06 Marij Meijer
07 Thijs van Dijk
07 Finn van der Does
12 Jasmijn van Rensen
13 Menne Bos
15 Chenoa Ghogli
15 Demi Miltenburg
15 Milan Miltenburg
17 Esmee Koldenhof
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Ouderklankbord

Nieuwsbrief

De klankbordgroep vergroot de betrokkenheid van ouders op school. Het
maakt de lijnen met school korter en krachtiger en zorgt voor betere
communicatie tussen school en ouders.

1x per maand komt de Nieuwsbrief
uit. Als school staan wij niet stil dus
er valt altijd het een en ander te
melden. Wij proberen dit zo
duidelijk mogelijk te doen. Heeft u
aanvullingen, opmerkingen, een
kritische noot… deze zijn van harte
welkom. U kunt hiervoor terecht bij
directie@bsdenotenbalk.nl

Maandagavond 4 februari heeft de Notenbalk klankbordgroep weer een
overleg gehad.
Met elkaar zijn de eerste bevindingen over Social Schools besproken:
• De app werkt fijn, foto’s bij de stukjes geven een mooi beeld en goed dat er
(nog) niet gereageerd kan worden op berichten. Advies van de
klankbordgroep is om dit zo te houden.
• De website is mooi, overzichtelijk en formulieren zijn gemakkelijk te
vinden.
Na ook overleg te hebben gehad met de leerlingen van de bovenbouw is
besloten dat de leerlingen na de gymles blijven douchen.
Vragen over Social Schools?
ict@bsdenotenbalk.nl of via support op de website van social schools.

Vanuit OR
De ouderraad is nog steeds van plan om een informatie-avond te organiseren
rond het thema "Social Media en het Basisonderwijs". Het vinden van de juiste
sprekers / organisatie vlot niet zoals we dit graag zouden zien. Veelal is ons erg
beperkt budget ontoereikend. Wij kunnen ons voorstellen dat jullie wellicht
suggesties hebben? Graag!!
Verder maken wij ons op voor Carnaval, zijn we bezig met de voorbereidingen
van het schoolreisje schooljaar 2019/2020 en staat ook de avondvierdaagse
weer op het programma! Juist voor de avondvierdaagse zijn wij sterk
afhankelijk van de hulp van ouders bij de wandelbegeleiding en de organisatie.
Dit jaar wandelen we van 3 tot 6 juni.
De hulpvraag zal nog volgen, maar dan weten jullie het vast...
In het verlengde van dit onderwerp: ons team kan best versterking gebruiken!
Namens het bestuur van de Oudervereniging,
Nils van Wees
Voorzitter
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Vanuit de MR
Afgelopen donderdagavond, 31-01-2019, waren de ouder MR leden
uitgenodigd om over het meerjarenbeleidsplan (MJBP2019-2023) van Kalisto
te komen discussiëren. Dit MJBP wordt voor onze school als leidraad gebruikt
om het schoolplan te schrijven.
Tijdens de avond heeft M. van der Starre (voorzitter College van Bestuur) een
korte toelichting gegeven op het MJBP.
Na deze toelichting zijn de aanwezigen in verschillende groepen verdeeld en
hebben in hun eigen groep over het MJBP gesproken.
In mijn groep zaten o.a. 2 leerkrachten, een lid van het bestuur, een
meerscholendirecteur en 4 leden uit de MR van verschillende scholen. Dit was
dus een gemêleerd gezelschap.
Er waren 2 vragen aangegeven vanuit Kalisto waar we in de groep over konden
discussiëren. Tijdens deze gespreken kwamen er natuurlijk ook andere vragen
naar boven. Ikzelf als voorzitter ben erg benieuwd hoe onze school het MJBP
vertaalt in het schoolplan.
De avond heb ik als positief ervaren en het was zeker ook goed om mensen
van anderen scholen van Kalisto aan te horen.
Dit is dus ook een van de werkzaamheden die bij het MR lid zijn hoort.
Mocht u een vergadering willen bijwonen dan nodig ik u hiervoor graag uit.
Wilt u dat dan kunt u dit laten weten door een mail te sturen
naar mr@bsdenotenbalk.nl
Met vriendelijke groet,
P. Poelwijk
voorzitter
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