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8 t/m 12 februari — adviesgesprekken gr 8
11 februari — rapporten mee
12 februari — carnaval alle groepen
15 t/m 19 februari — voorjaarsvakantie
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Brief openstelling vrijdag
Voor groep 8
Gastouder gezocht
Rapporten groep 1-2

Vrijdagmiddag geen online les
In verband met de voorbereidingen voor het lesgeven vanaf aanstaande maandag, zijn de onderwijsprofessionals morgen vanaf 12.15 uur niet meer
online bereikbaar voor de kinderen.

Het Kiva team
Omdat wij een KiVa Samenwijscentrum zijn, hechten we veel belang aan
het welzijn van de kinderen op ons Samenwijscentrum. Wij leven nu in
een tijd waarin gezinnen op een andere manier de dag moeten vullen.
Voor kinderen kan dit betekenen dat ze last hebben van deze veranderingen. Zelfs als zij straks weer naar Starrebos mogen komen. Misschien
hebt u kinderen die gemakkelijk vertellen hoe het met ze gaat en weet u
meteen hoe zij zich voelen. Andere kinderen zijn meer gesloten en
merkt u aan het gedrag of zij wel of niet goed in hun vel zitten. Mocht
dat laatste het geval zijn, laat het dan aan de professional weten. Deze
kan - indien nodig - een van de KiVa coaches om hulp vragen. Naast deze
vorm van hulp, weet u wellicht al dat er 2 vertrouwens - contact personen( Karin en Lilian) op Starrebos zijn, die op aanvraag een gesprekje
met een kind of ouder kunnen organiseren.
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Brief over schoolopening maandag 8 febr
Morgen, vrijdag 5 februari, wordt er een
brief verstuurd waarin alle richtlijnen
rondom de openstelling bekend gemaakt
worden.

Voor onze groep 8-ers
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Gastouder gezocht!
Het Gastouderbureau van Stichting Samenwijs Opvang en Onderwijs is per direct opzoek naar
een gastouder in Hilvarenbeek, Diessen of Esbeek. De vraag en wensen van de ouders vind je in de brochure
hieronder. Ook gastouders buiten Samenwijs of startende gastouders zijn van harte uitgenodigd om te reageren. We begeleiden je graag in de opstartfase en daarna.
Wie weet werk jij straks ook samen met Stichting Samenwijs Opvang en Onderwijs!
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Rapporten groep 1-2
Zoals u wellicht weet zijn wij samen met alle professionals van 0-7 bezig met de visie: spelend leren. Veel van
onze gewoonten en afspraken zijn opnieuw bekeken en zijn waar nodig aangepast. Zo ook het rapport voor de
groepen 0, 1 en 2. Na goed overleg tussen MT en de onderwijsprofessionals is er een nieuwe manier van resultaten rapporteren ontstaan. Via dit bericht willen wij u daarover informeren.
De structuur op ons Samenwijscentrum was als volgt:
• in schoolweek 10 vindt er een gesprek plaats;
• in schoolweek 20 krijgt uw kind een rapport mee naar huis;
• in schoolweek 30 vindt er een gesprek plaats;
• in schoolweek 40 krijgt uw kind het laatste rapport van het schooljaar.
Er zijn dus vier vaste momenten waarin u inhoudelijke informatie krijgt over de ontwikkeling van uw kind. Uiteraard zijn meer momenten mogelijk wanneer u deze aanvraagt bij de onderwijsprofessional van uw kind.
De structuur in groep 0-1-2 wordt als volgt:
• in schoolweek 10 vindt er een gesprek plaats;
• in schoolweek 20 vindt er een gesprek plaats;
• in schoolweek 30 vindt er een gesprek plaats;
• in schoolweek 40 krijgt uw kind een (andere vorm van) rapportage mee naar huis.
Dit betekent dat het rapport wat in februari mee naar huis zou gaan, voor groep 0-1-2 wordt vervangen door
een gesprek. De kinderen krijgen eenmaal per jaar een rapportage mee naar huis. De kinderen van de groepen
3-8 krijgen tweemaal per jaar een rapport mee naar huis.
Er is gekozen voor deze wijziging om een aantal redenen. We nemen geen toetsen af in de kleutergroepen,
maar observeren de kinderen wel. De leerlijnen sluiten aan op onze visie spelend leren en bieden voldoende
ruimte voor eigen ontwikkeling van de kinderen. Hierdoor hoeven wij de kinderen niet langs een ‘meetlat’ te
leggen. Hierdoor is de meetlat niet bepalend, maar is de ontwikkeling van uw kind bepalend tijdens deze overdracht. Dit is in een gesprek beter uit te leggen dan een rapportage kan verwoorden voor u. Daarnaast kan de
rapportage alweer verschillen van de werkelijkheid, omdat uw kind zich continu blijft ontwikkelen. Ook zijn we
ons bewust dat de overgang tussen de dagopvang en het onderwijs groot is. U heeft bij de dagopvang dagelijks
een persoonlijke overdracht en bij het onderwijs is dit een stuk minder. Onze professionals spreken u graag vaker. Door in de kleutergroepen een extra mogelijkheid tot een gesprek in te plannen, hopen we voor u en voor
ons de overgang nog verder te verkleinen.
Heeft u vragen? Laat het ons weten.
Met vriendelijke groet,
namens de onderwijsprofessionals van groep 0-1-2,
Lysanne Timmermans, manager 0-7
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