Kalender 10 t/m 21 februari 2020
Juf Inge 14.30u pilot werkgroep Gedrag
(juf Sjané in groep 3-4)

Geen gymlessen
Maandag

Maandag

10 februari

17 februari

Yfke jarig!

Bijeenkomst LEA-gemeente (Juf Lonneke)

Fedde en Britt jarig!

Directie-overleg
13.45u Bezoek Sjors Sportief

Dinsdag

Dinsdag

11 februari

18 februari

Geen gymlessen
IB-netwerk nm. (Juf Lonneke en juf Sjané)
ISO-mode hele dag (Juf Elise)

Vergadering Onderwijs
Oudergesprekken
Geen gymlessen

Fleur jarig!

Woensdag

Woensdag

12 februari

19 februari

1e rapport mee

Donderdag

Donderdag

Geen gymlessen

Open avond Theresia-Lyceum

13 februari

20 februari

Oudergesprekken

Vrijdag

Vrijdag

14 februari

21 februari

Juf Lieke jarig!

Geen gymlessen- Groep 2 vrij
Groep 3-4 en 7-8 Rijkmuseum Amsterdam
Zaterdag 15 februari is Sarah jarig!

Carnavalsviering
Continurooster van 8.45u tot 14.15u

Zondag 16 februari Open dag Mill Hill

Carnavalsvakantie van 22 februari t/m 1 maart 2020

Nieuwsbrief 10 t/m 21 februari 2020
2019-2020 nr.12

Rapporten
Alle kinderen krijgen donderdag 13 februari hun rapportmap mee naar huis met daarin een aantal documenten
voor in de rapport(bewaar)map thuis. Deze documenten zijn; het 1e rapport, een overzicht van het Cito
leerlingvolgsysteem (vanaf groep 3), informatiebrief Gynzy (groep 4 t/m 7), een ‘Hier ben ik trots op’ blad en een
blad ‘Dit ben ik’. Deze documenten kunt u thuis toevoegen aan de bewaarmap. Wij verzoeken u om het lege
rapportmapje retour mee te geven naar school. Nieuwe leerlingen krijgen ook de rapport(bewaar)map mee naar
huis.
Viering Carnaval
Vrijdag 21 februari vieren wij met de hele school Carnaval. De kinderen mogen deze dag geschminkt en verkleed op school komen,
geen attributen zoals zwaarden meenemen. De ochtend staat in het teken van diverse spelletjes. Na de middagpauze gaan wij lekker
met de prins en zijn adjudant hossen in de gymzaal. De kinderen hoeven deze dag geen eten en drinken mee naar school te nemen,
wel fruit!!. Hiervoor wordt gezorgd. Deze dag is er een continurooster van 08:45-14:15 uur. Wij wensen iedereen alvast een fijne
Carnaval!
Jarigen in de vakantie
22 februari is Juf Lonneke jarig, 24 februari Puck, 25 februari Bo en 28 februari is Mijntje jarig!
Bericht van de leerplichtambtenaar
De krokusvakantie staat al weer voor de deur. Ik zou graag van u vernemen welke leerlingen vrijdag 21 februari om wat voor reden
dan ook, niet op school aanwezig zijn. Graag naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en reden afwezigheid vermelden. Bij
een ziekmelding dient u de ouders te vragen naar het “verpleegadres”. Vriendelijke groet, Monique Post | leerplichtambtenaar
Bezoek Rijksmuseum Amsterdam
Alle ouders van groep 3-4 en groep 7-8 hebben via de mail informatie over het Rijksmuseumbezoek ontvangen.
We vertrekken vrijdag 14 februari vanuit school om 10.00 uur met de bus en de verwachte aankomsttijd weer terug wordt geschat
op 18.00u Het wordt vast een hele leerzame en gezellige dag. Wij hebben er zin in!

Vervanging als er (weer) geen invalleerkracht beschikbaar is
De druk op het onderwijs blijft groot. Dit heeft grotendeels te maken met het feit dat er te weinig
leerkrachten zijn. Helaas heeft dit ook gevolgen voor onze school. We constateren dat er
onvoldoende vervangende leerkrachten beschikbaar zijn om zieke leerkrachten op te vangen.
Uiteraard doen we er alles aan om dit zo goed mogelijk voor uw kind(eren) te organiseren, maar
dit lukt niet altijd. Allereerst doen wij er alles aan om een vervangende leerkracht voor de groep
te krijgen. Dit verzoek dienen wij direct bij ziekmelding van een leerkracht in bij de
vervangersmanager of stellen de invalvraag aan andere collega's binnen de organisatie.
Afgelopen maandag en dinsdag hebben we een ziekmelding intern weer zelf kunnen oplossen
voor groep 7-8, doordat juf Barbara en juf Sjané voor de groep zijn gegaan. Hierdoor belasten
we onze collega's met mogelijk extra werkdruk en blijft er hierdoor minder tijd over voor andere werkzaamheden. Afgelopen maandag
is hier ook over gesproken in de locatieraad en het leek ons dan ook goed om dit nogmaals onder uw aandacht te brengen. De kans
bestaat dat we op korte termijn echt een groep naar huis moeten gaan sturen als er zieke leerkrachten zijn. U wordt dan zo snel
mogelijk geïnformeerd.
Vakantierooster schooljaar 2020-2021:
Herfstvakantie
19 oktober t/m 23 oktober 2020
Kerstvakantie
21 december t/m 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie 15 februari t/m 19 februari 2021
2e Paasdag
5 april 2021
Koningsdag
27 april 2021
Meivakantie
3 mei t/m 14 mei 2021 (Hemelvaart 13 en 14 mei)
2e Pinksterdag
24 mei 2021
Zomervakantie
26 juli t/m 3 september 2021
Alle vrije dagen van groep 1-2 en de studiedagen volgen later dit schooljaar.
Leerling- en oudertevredenheidspeiling
Wet op het primair onderwijs: Het wetsartikel ‘Zorgplicht veiligheid op school’ is per 1 augustus 2015 van kracht en schrijft voor dat
scholen in het primair onderwijs verplicht zijn zorg te dragen voor een veilige school. Scholen moeten onder andere de veiligheid van
leerlingen op school monitoren met een instrument dat een representatief en actueel beeld geeft. De onderwijsinspectie ziet toe op
de naleving van de wettelijke verplichtingen.In januari 2020 hebben onze oudste leerlingen van de school (groep 7-8) de
leerlingtevredenheidspeiling via ons ‘schoolvenster’ ingevuld. Op de volgende pagina vindt u uitslag van deze peiling, ook kunt kijken
op www.scholenopdekaart.nl. We zijn trots op het cijfer 7,8 wat de kinderen gemiddeld aan de school hebben gegeven!

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in 2019-2020?
Gemiddeld cijfer
Hoe vind je het op school?
Hebben jullie een leuke
klas?
Vind je het leuk om met de
kinderen in jouw klas om te
gaan?
De lessen op school

Gemiddeld cijfer

Ben je tevreden over wat je
leert op deze school?
Vind je de regels op school
duidelijk?
Ben je tevreden over de
uitleg van je juf of meester?
Vertelt je juf of meester je
duidelijk wat je goed of fout
doet?
Helpt je juf of meester je
goed als dat nodig is?
Rapportcijfer

Gemiddeld cijfer

Welk rapportcijfer geef je de
school?

Hoe tevreden leerlingen en ouders zijn, is voor scholen een belangrijk gegeven. En een tevreden leerling en ouder zijn
bovendien het beste visitekaartje dat je je als school kunt wensen.Een tevredenheidsonderzoek bij leerlingen en hun
ouders kan Samenwijs De Vlinderakker helpen om een indruk te krijgen waar school het goed doet en wat er volgens
leerlingen en ouders nog beter kan. Vandaar, dat u in de postmap een inlogcode vindt om ook een oudervragenlijst in
te vullen. Wij hopen op uw medewerking.

Verzoek van Opvang De Vlinderakker:
Graag alle telefoonnummers van het werk van ouders en noodnummers doorgeven! Bij voorbaat Dank!

Wij wensen iedereen een heel gezellig carnavalsfeest e
n een fijne vakantie!

