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Landelijke onderwijsstaking op vrijdag 15 maart - herhaling
Omdat de meerderheid van de leerkrachten heeft aangegeven dat ze willen staken, gaat op vrijdag
15 maart onze school dicht. We vragen u opvang te regelen voor uw kind(-eren) deze dag.
U heeft hierover een extra nieuwsbrief ontvangen.
Portfolio en kindgesprekken
Afgelopen woensdag hebben we een studiemiddag gehad over kindgesprekken en portfolio. We
hebben de volgende zaken afgesproken:
- Met alle kinderen gaan we nog een tweede ronde kindgesprekken doen. Dat zal in april/mei
plaatsvinden. De eerste ronde gesprekken werd als zeer waardevol ervaren. We willen deze
gesprekken structureel 2x per jaar gaan doen met alle kinderen. In het portfolio kunt u lezen wat er
is besproken bij zo’n kindgesprek.
- In de map van het rapport gaan we ook het portfolio doen. We vragen daarom om het rapport al
weer snel in te leveren; uiterlijk vrijdag 15 maart. Tijdens de kijkweek kunt u dan samen met uw
kind dit portfolio bekijken en bespreken.
Voor ouders die niet op de kijkweek kunnen komen kijken, kan een andere afspraak na schooltijd
worden gemaakt om het portfolio te bekijken.
- De inhoud van de map wordt dan:
1. Wie ben ik?
2. Wat kan ik en wat wil ik?
3. Rapport
4. Toppers
We zullen de komende tijd steeds kijken wat er in het portfolio kan worden gestopt.
Rapport en rapportgesprekken
Op vrijdag 8 maart krijgen alle leerlingen het tweede rapport mee naar huis. Hierin staan ditmaal
de resultaten van de CITO-toetsen. Het rapport dat in november is ingevuld, is dus deze keer niet
aan de beurt. Dat is pas weer aan het eind van het schooljaar.
In groep 1 en 2 worden ook al de onderdelen van het portfolio in de map gestopt. De kleuters maken
namelijk maar 1 CITO-toets.
Op de gesprekken worden dus de resultaten van de CITO-toetsen besproken en alle andere
relevante zaken. Voor groep 1 en 2 wordt er ook gekeken naar het portfolio.
We hebben een planning gemaakt om de rapportgesprekken allemaal op woensdag 13 maart te
houden. We beginnen dan al om 16.00 uur ’s middags. Volgende week krijgt u de uitnodigingen per
mail. Kunt u niet op het voorgestelde tijdstip, kan kunt u proberen te ruilen. De lijsten liggen in de
personeelskamer.
We zullen deze nieuwe manier van rapportgesprekken naderhand evalueren. We vragen u ook om
een reactie te geven op 13 maart as. In de hal zal een papier hangen waarop u uw reacties kwijt
kunt.

Kijkochtenden voor kinderen van obs de Piramide
Deze week hebben al veel leerlingen van de Piramide gekeken bij ons op school. Dit was voor
sommigen best een beetje spannend. Onze leerlingen hebben hun best gedaan om ze goed op te
vangen.
Volgende week zullen er nog een paar kinderen komen kijken. De komende weken moeten de
ouders een beslissing nemen naar welke school hun kinderen gaan na de zomervakantie.
Citytrip concert Orkest in de klas en Crescendo op zaterdagavond 30 maart
Elke vrijdagmiddag repeteert het Orkest in de klas. Dit betreft leerlingen in groep 6 en 7. Op dit
moment zijn deze kinderen druk bezig met het voorbereiden voor een heuse citytrip, muzikaal dan.
Met een ‘vliegtuig’ vliegen wij naar verschillende plaatsen op de wereldbol en spelen de
bijpassende muziek. Het resultaat kunt u horen tijdens het grote Citytrip concert van Crescendo op
zaterdag 30 maart in de Sporthal van Sleen.
De sporthal zal die avond omgetoverd worden tot een echte concertzaal waar ook de andere
geledingen van Crescendo hun reis langs muziekstijlen zullen maken. U zult ongetwijfeld verrast
worden! Uw kind mag als deelnemer gratis naar binnen. De rest koopt aan de kassa een
boardingpass. Kinderen in de basisschoolleeftijd zijn gratis.
Wij vragen u om deze avond vrij te houden om deze onvergetelijke Citytrip mee te maken.
Het concert begint om 19.30 uur. Het zou fijn zijn als de kinderen om 18.50 uur aanwezig kunnen
zijn, om vooraf nog even in te spelen.
Oud papier
In verband met de wet op de privacy mogen we in de nieuwsbrief niet meer de namen vermelden
van de ouders die oud papier moeten ophalen. We zullen in de mail waarin de link van de
nieuwsbrief staat de namenlijst vermelden.

Met vriendelijke groet,
Team obs De Akker

