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Nieuwsbrief 10

Donderdag 30 januari 2020

Geen leerkrachtenstaking op Daltonschool
Hillegom, alle leerlingen worden op school
verwacht

Vrijdag 31 januari 2020

Leerkrachtenstaking, de school is gesloten

3 februari t/m 21 februari 2020

Landen-project

Woensdag 5 februari 2020

Studiedag, alle leerlingen zijn vrij

Dinsdag 11 februari 2020

Nieuwsbrief 11

Beste ouders/verzorgers,
In deze weken worden er in de groepen 3 t/m 8 de Cito-toetsen afgenomen. Dit gebeurt op het gebied
van begrijpend lezen, technisch lezen, rekenen/wiskunde, spelling en woordenschat. Deze resultaten
analyseren we op kindniveau. Zijn de resultaten zoals wij verwachten dat een kind presteert en past
het in zijn/haar ontwikkeling? Wanneer dat niet het geval is gaan we er dieper op in en kijken we wat
nodig is aan vervolgstappen.
Ook analyseren we de resultaten op groepsniveau. Hoe heeft de groep het in zijn geheel gedaan en
wat betekent dat voor ons lesaanbod? Zo kijken we bijvoorbeeld hoe we de niveaugroepen in de
komende periode indelen en welke kinderen extra ondersteuning nodig hebben.
Tevens analyseren we de resultaten op schoolniveau. Hoe ontwikkelen de groepen zich? Is dat zoals
wij verwachten? Zijn er bepaalde vakken die extra aandacht nodig hebben of juist heel goed gaan?
Dat alles levert input voor de keuzes die we maken op het terrein van de schoolontwikkeling.
Ook van de Cito-toetsen die we in juni afnemen maken we deze analyses.Van de Eindtoets van de
kinderen van groep 8 maken we nog een aparte analyse. Bij de kleuters maken we geen gebruik van
Cito-toetsen, maar volgen we de ontwikkeling van de kinderen m.b.v. het observatiesysteem Kijk.

Aanstaande vrijdag 31 januari 2020 zal de school dicht zijn i.v.m. de staking. Donderdag worden alle
kinderen wel op school verwacht.
Op woensdag 5 februari zijn alle leerlingen vrij i.v.m. een studiedag. Op deze studiedag wordt het
team bijgeschoold in de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling en zullen de nieuwe
groepsplannen voor het komende half jaar gemaakt worden.

Bericht uit de MR
Op 11 december 2019 was de MR vergadering.
Tijdens dit overleg zijn er de volgende onderwerpen besproken:
Vanuit de overheid is geld vrij gemaakt voor werkdrukverlichting. Dit bedrag wordt verdeeld over de
scholen en houdt een salarisverhoging van 4,5% in en zal in februari een éénmalige uitkering aan het
schoolpersoneel gedaan worden.
Op het moment van de vergadering waren er geen afwezigen onder het personeel. Wel is er een
tekort aan invalkrachten die de school probeert op te lossen.
Voor de betaling van de TSO (tussenschoolse opvang) hebben ouders die nog helemaal geen
betaling hadden gedaan in dit schooljaar via Parnassys (het leerlingvolgsysteem) een mail ontvangen
om digitaal te kunnen betalen. Ook de ouderraad zal gebruik maken van dit systeem om de betaling
van de ouderbijdrage en het schoolreisje te kunnen voldoen.
Omdat de toetsresultaten in de groepen 3-7 lager zijn dan verwacht, zal een onderwijsadviseur mee
komen kijken met de leerkrachten om te zien waar ze verbeteringen kunnen aanbrengen.
Per februari hebben beide kleuterklassen 32 leerlingen in de groep. Joyce gaat op zoek naar extra
handen om de leerkrachten te ontlasten. Welke vorm dit precies zal krijgen, is nog onbekend.

 Positief opvoeden voor gescheiden ouders (Triple P)
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Lisse start op dinsdagavond 4 februari 2020 de
cursus Positief opvoeden voor gescheiden ouders.
Deze training is voor ouders die in een (v)echtscheiding zitten of die net achter zich hebben en
die problemen ondervinden als gevolg van deze scheiding.
Als gevolg van een scheiding kun je als ouder met allerlei problemen te maken krijgen.
Bijvoorbeeld door conflicten met je ex-partner, doordat je lastig met de situatie om kan gaan of
doordat er emotionele of gedragsproblemen bij je kind(eren) optreden. De Triple P training
Positief opvoeden voor gescheiden ouders geeft je simpele, duidelijke handvatten over hoe
om te gaan met de gevolgen van de scheiding. Tijdens de training leer je om te gaan met de
veranderingen als gevolg van de scheiding:
●
●
●
●
●

hanteren van conflicten
omgaan met de scheiding en bijbehorende emoties
mogelijke gevolgen voor de kinderen,
ontwikkelen van een eigen probleemoplossend vermogen
een goede balans vinden tussen werk, gezin en ontspanning

De training is te volgen door één ouder, of door beide ouders. In het laatste geval zitten de
ouders nooit in dezelfde groep. De leeftijd van de kinderen speelt geen rol.
De cursus bestaat uit een telefonisch contact en 5 groepsbijeenkomsten
Startdatum: dinsdag 4 februari 2020
Tijd:

19.00-21.30 uur

Locatie:

CJG Lisse, Grachtweg 38, 2161 HN, Lisse

Kosten:

Geen

Geïnteresseerd? Aanmelden kan via w
 ww.cjglisse.nl of klik hier.
Meer informatie en aanmelding CJG cursussen
Website:

www.cjgcursus.nl

E-mail:

info@cjgcursus.nl

Telefoon:

088 254 23 84

Schoolschaak kampioenschap voor teams
Groep 6-7-8
(jongere kinderen mogen ook deelnemen)
Haarlem e.o met onder andere Bloemendaal, Heemstede en Vijfhuizen.
Een team bestaat uit 4 spelers en maximaal 2 wisselspelers. Er wordt gespeeld in 2
sterkte-groepen (A en B). In beide groepen zijn bekers en medailles te winnen
De 6 beste scholen uit de A-groep plaatsen zich voor het Noord Hollands kampioenschap (21
maart 2020)

Zondag 2 februari 2020
Locatie

:

Kennemer Sportcenter; IJsbaanlaan 4A; 2024 AV Haarlem

Tijd

:

aanmelden tussen 12.15 en 12.30 uur
start 1ste ronde à 12:45 uur
prijsuitreiking à 16:30 uur

Aanmelden :

www.buurtschaak.nl, u
 iterlijk donderdag 30 januari.

Deelname :

gratis

Prijzen

:

bekers en medailles

Info

:

mail naar info@buurtschaak.nl of bel Ad Gorissen 06 – 51 27 29 68

Stichting Buurtschaak geeft schaaklessen op verschillende scholen in de regio en in Heemstede
voortaan in de Nicolaas Beetsschool. Schaken is niet alleen heel goed voor je, maar ook heel leuk!
Vanaf maandag 3 februari tot en met 22 juni kunnen alle kinderen meedoen met een nieuwe serie
schaaklessen. In 16 lessen leren ze de basisregels van het schaken en eindigen ze met een officieel
diploma. Het is voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar, beginners en gevorderden, de lessen zijn iedere
maandag van 15.30 tot 16.30 uur en worden verzorgd door ervaren trainers van stichting
Buurtschaak. Dankzij subsidie en giften is de eigen bijdrage 70 euro per kind. Kinderen krijgen een
schaakboek en toegang tot een schaakapp om ook thuis te oefenen en te spelen. Voor meer
informatie en aanmelden, zie www.buurtschaak.nl
Jan Kouwenhoven
Voorzitter stichting Buurtschaak

