Koetkrant
Vrijdag 29 maart 2019

Agenda
10 april 2019
 12 april 2019
18 april 2019
19 april t/m 5 mei 2019
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Alluredag – alle leerlingen zijn vrij
Feestdag! Jubileum kleuterleerkrachten. Drum4Fun voorstelling 13.00 – 14.00 uur.
Schoolreis groep 1 t/m 6
Meivakantie
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Nieuws vanuit de MR
Tevredenheidsonderzoek – vergelijking leerkracht-leerling-ouder
12 april: Feest!
Brievenbus
Te koop: oude computers
Schoolreis
Rapportfolio
Eindtoets groep 8
Open avond groep 5/6
4xWijzer nieuwe thema’s
West-Fries schoolschaakkampioenschap
Week van het geld
Opschoonactie
Avond4daagse
Maestro Junior

Hopelijk heeft u genoten van de 4xWijzer open avond. Wat een grote opkomst en betrokkenheid! Wij zijn trots op de
kinderen, dat ze deze avond voor een groot deel zelf hebben georganiseerd. De leerlingenraad gaf eenduidig de reactie dat
ze het heel leuk vonden. 'Je werkt heel lang aan een project, nu konden we het aan iedereen laten zien waar we heel veel
werk en tijd aan hebben besteed´.
Marloes Goesinnen
directie

Tevredenheidsonderzoek – vergelijking leerkracht-leerling-ouder
In de bijlage treft u de vergelijking van het tevredenheidsonderzoek
leerkracht-leerling-ouder. Hieruit komt naar voren dat op alle drie niveaus een
goede tevredenheid ervaren wordt. Een prachtig resultaat waar wij trots op
zijn.

Nieuws vanuit de MR
De afgelopen MR vergadering is er uitgebreid gesproken over formatie en groepsindeling 2019/2020. Nadere info volgt
hierover. De MR heeft het advies gegeven om in een leerjaar de typecursus klassikaal aan te bieden. Dit omdat veel
communicatie en lesstof digitaal is en er ook steeds meer digitaal gewerkt wordt.
Annabel Grooteman haar termijn als lid en voorzitter in de MR loopt af. Zij is niet opnieuw verkiesbaar.
Elzo Bol heeft aangegeven zich verkiesbaar te willen stellen voor dit voorzitterschap. Mocht u als ouder zich ook verkiesbaar
willen stellen als MR-lid en daarbij ook voor het voorzitterschap van de MR, meldt dit dan voor 19 april 2019 aan
MR@obsdekoet.nl. Uiteraard kunt u dit ook aangeven via de leerkracht van uw kind.

12 April - Feest!
Op 12 april vieren wij samen met alle leerlingen feest. Ter ere van het jubileum van de kleuterleerkrachten. Deze dag valt
samen met de Koningsspelen. Wij gaan deze dag met de hele school muziek maken en uiteraard ook bewegen!
Voor deze feestdag vragen wij de leerlingen een shirt/trui aan te trekken in onderstaande kleur.
●
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●
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groep 1/2: Geel / Roze
groep 3: Groen
groep 4: Oranje
groep 5: Blauw
groep 6: Rood
groep 7: Zwart
groep 8: Wit

*Het dragen van korte rokjes is niet geschikt en geen ringen / armbanden a.u.b.

U bent van harte welkom (2 personen per gezin) om naar de voorstelling te komen kijken in de Post.
13.00 : deur open
13.15 - 14.00: Muzikale voorstelling

Brievenbus
Heeft u een mooie herinnering aan de kleutertijd van uzelf of van uw zoon/dochter?
Tot 12 april staat er een brievenbus in de kleuterhal, waar u een kaartje voor de
kleuterleerkrachten kunt posten. Tijdens de feestdag ontvangen de leerkrachten de post.

Te koop : oude computers
Op school werken de leerlingen steeds meer op een chromebook in plaats van op een oude
computer. De oude computers worden voor 20,00 euro per stuk verkocht. Het geld gebruiken wij
weer voor materialen op school.
Mocht u een oude computer willen kopen, dan kunt u zich komende maandag, dinsdag melden bij
de directie.
Computer met CloudReady: inloggen met een Google-account. Onze leerlingen beschikken al over
een eigen schoolaccount.

Schoolreis
Donderdag 18 april gaan de groepen 1 t/m 6 op schoolreis. Informatie over deze dag
ontvangt u van de leerkracht. Voor de zichtbaarheid vragen wij de leerlingen het Koetshirt
deze dag aan te trekken.

Rapportfolio
Het rapportfolio hebben we met de leerlingenraad geëvalueerd. Door de leerlingen is aangegeven dat ze het een mooi
rapportfolio vinden. 'Ik vind het duidelijker, doordat ik bij rekenen zie waar ik aan moet werken´.
Reactie over het eigen rapport wat de leerlingen zelf invullen: 'Doordat je het zelf invult, overdenk je hoe je werkt´.

Eindtoets groep 8
Sinds het schooljaar 2014-2015 maken alle leerlingen van groep 8 verplicht een eindtoets. Deze eindtoets meet de
verplichte vaardigheden lezen, taalverzorging (spelling) en rekenen van een leerling na acht jaar basisschool. Deze
eindtoets geeft informatie over het niveau dat de leerling beheerst en een advies voor een schooltype.
Ons schooladvies is gebaseerd op de gehele basisschoolperiode van de leerling. De uitslag van de eindtoets geldt als
tweede, objectief gegeven bij de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs.
Dit schooljaar wordt de eindtoets - Route 8 - afgenomen op 13, 14 en 15 mei.

Open avond groep 5/6A
‘Ik vond de avond leuk en gezellig´. (Lila)
‘Ik vond het leuk dat iedereen in de school iets had voorbereid en dat je
daar mocht kijken´. (Ilse Druif)
‘Het was gezellig´. (Sem)
‘Ik vond het presenteren leuk´. (Nathan)
‘Ik vond het leuk dat de ouders niet alleen keken naar de maquette van
hun eigen kinderen´. (Anton)

‘Ik vond het leuk dat je ook bij de andere klassen kon kijken´. (Angelique)
‘De maquettes waren mooi geworden´. (Yenthe)

4xWijzer nieuwe thema’s
Deze week zijn de groepen 5 t/m 8 gestart met twee nieuwe
thema's van 4xWijzer:
●
●

Groep 5/6
Groep 7/8

: Vikingen
: Twee Oorlogen

De groepen 1 t/m 4 werken verder aan het huidige thema. Hier
wordt nog volop gespeeld, ervaren en geleerd!

West-Fries kampioenschap Schoolschaken
Woensdag 13 maart was de finale van het West-Fries kampioenschap schoolschaken. We
hebben hard geoefend voordat het eindelijk zover was. Oefenen doen we op school met
meester Jan. Voor de finale hadden we eerst de voorrondes. Bij de voorrondes moesten we met
vier scholen tegen elkaar strijden. De eerste twee (waaronder wij) mochten door naar de halve
finale. Bij de halve finale waren er twaalf scholen. Daarvan mochten de eerste zes door naar de
finale. Daar zaten wij bij! In de finale spelen we met klokjes dus moesten we daar goed mee
oefenen. Tijdens de finale waren we allemaal best wel zenuwachtig. Iedereen (Sharissa,
Sabine, Luuk, Alysia en ik) moest vijf keer een potje spelen. Uiteindelijk zijn wij 5e van WestFriesland geworden!!!!! Lotte

Week van het geld groep 7/8
In de groepen 7/8 is er deze week aandacht besteedt aan de week van het geld. Hoe ga je verstandig met geld om?
Ook zijn er op alle scholen folders uitgedeeld: Financiële regeling Medemblik. Ouders / verzorgers kunnen o.a. een beroep
doen op stichting Leergeld om bijvoorbeeld een schoolkamp of fiets te betalen voor hun zoon / dochter indien dit niet
mogelijk is. - zie bijlage

Opschoonactie
Deze week zijn er groepen op pad geweest om de schoolomgeving op te ruimen. Dit
vonden de leerlingen niet alleen heel leuk om te doen, het heeft ook bijgedragen aan
bewustwording. Daarnaast werd het erg gewaardeerd door langs fietsende
voorbijgangers

Avondvierdaagse
Avondvierdaagse 2019 (20,21,23 en 24 mei)
Het lijkt nog ver, maar de voorbereidingen zijn in volle gang om de aankomende avondvierdaagse te organiseren. Tijdens
de avondvierdaagse hebben wij de hulp en inzet van vrijwilligers nodig. Wij hebben hulp nodig voor de stempel- en
limonadepunten en klaar-overs. Met genoeg vrijwilligers kan de avondvierdaagse doorgaan en zullen na de meivakantie de
inschrijvingen gaan plaatsvinden.
Kunt u helpen? Dan kunt u uw naam en gegevens opschrijven, vanaf 28 maart tot en met 9
april op de lijsten die bij de klassendeuren hangen. Hierop kunt u ook aangeven op welke dag u
beschikbaar bent.
Alvast bedankt voor uw medewerking!
Groeten van het avondvierdaagse comité van de Ouderraad

Maestro Junior
GEZOCHT: jonge dirigent bij muziekvereniging O.K.K.
Muziekvereniging O.K.K. is op zoek naar 6 kinderen uit groep 5-6-7-8, die mee willen doen aan
MAESTRO-JUNIOR!! ( Een Maestro is een dirigent van een orkest).
Wie van jullie wil een keer voor een echt orkest staan en dirigeren? Natuurlijk zal Niels Ket, de
dirigent van O.K.K. jullie vooraf vertellen en laten zien waar je op moet letten en mogen jullie ook
een keer oefenen met het orkest. Volgende week komt Niels in de klas om er over te vertellen.
Op zaterdag 25 mei vindt dan de “wedstrijd” plaats in de sportzaal in Midwoud.
Geef je snel op bij je juf of meester. Vol = vol!!

