Koetkrant
Woensdag 22 mei 2019

Agenda
23 en 24 mei 2019
28 mei 2019
29 mei 2019
30 mei t/m 2 juni 2019
8 juni t/m 10 juni 2019
12 juni 2019

:
:
:
:
:
:

Koetvierdaagse
Koet got talent – verjaardag leerkrachten
Studiedag – leerlingen zijn vrij
Hemelvaartsweekend
Pinksterweekend
Intekenen ouder- en kindgesprekken / 10-minutengesprekken

Onderwerpen
● Koetvierdaagse
● Koet got talent - leerkrachtenverjaardag
● Kanjertraining
● Waterpokken
● Bag2School
● vrijwilliger gezocht
● Skeelerclinic
● Expositie Boxie

Gister zijn de ouders van de groep 8 leerlingen geïnformeerd dat er door een fout in het systeem van
de Eindtoets, voor een aantal leerlingen verkeerde schooladviezen zijn gegeven. Hier hebben alle
scholen in Nederland mee te maken. Uiteraard vinden wij dit erg vervelend, maar zijn wij blij dat de
adviezen nog niet gecommuniceerd waren naar de kinderen en de ouders.
Leerkrachten hebben de Eindtoets groep 8 zelf niet nodig om tot een goed advies te komen voor het voortgezet onderwijs.
Acht jaar lang volgen wij de kinderen, daarbij worden niet alleen de resultaten, maar ook motivatie en werkhouding
meegenomen. De Eindtoets is in Nederland verplicht. Indien de uitslag van de toets afwijkt van het advies van de
basisschool vindt er een heroverweging plaats. Het advies kan alleen naar boven bijgesteld worden. Het basisschooladvies
is leidend.

Vanuit het voortgezet onderwijs krijgen wij jaarlijks terugkoppeling met betrekking tot de gegeven adviezen. Hieruit
kunnen wij opmaken dat, op een enkele leerling na, de gegeven adviezen passend zijn gebleken.
Marloes Goesinnen
directie

Koetvierdaagse
De Koetvierdaagse is weer een succes. Leuk dat er zoveel kinderen aan mee doen!
Een bedankje voor alle vrijwilligers, zodat de
Koetvierdaagse mogelijk gemaakt kan worden en
daarnaast een groot applaus voor de Ouderraad.
Achter de schermen is er weer veel werk verzet!

Koet got talent - leerkrachtenverjaardag
Dinsdag 28 mei vieren we feest; de verjaardag van de leerkrachten en Koet got talent. De kinderen hebben thuis een act
voorbereid. Tijdens de voorrondes in de klas is er besloten welke act komende dinsdag op het toneel gaat verschijnen.
Deze dag mogen de kinderen met een gek kapsel op school komen, het is ‘gekke haren
dag’!
Daarnaast mag iedereen wieltjes (skeelers, step ed.) mee naar school nemen.
We maken er een gezellige dag van!

Kanjertraining
obs De Koet is drie Kanjercoördinatoren rijker!
Gister hebben Inge (leerkracht groep 3/4), Milou (leerkracht groep 5/6)
en Marjon (leerkracht groep 7/8) het certificaat behaald voor
Kanjertrainingcoördinator.
Als school hechten wij veel waarde aan een goede omgang met elkaar, het leren begrijpen en
bewust zijn van je eigen gedrag en de keuze die je daarin maakt. De coördinatoren delen hun
kennis over de nieuwe werkvormen, materialen en inzichten van de Kanjertraining met het
team en zorgen ervoor dat dit onderwerp onder de aandacht blijft.

Waterpokken
Op school heerst wederom waterpokken.
Ter info: Iedereen kan waterpokken krijgen. Maar iemand die waterpokken heeft gehad, kan de ziekte niet opnieuw
krijgen. Bijna alle volwassenen in Nederland hebben ooit al waterpokken gehad (95%).
Sommige mensen kunnen erger ziek worden van waterpokken:
●
●
●

pasgeborenen van moeders die zelf waterpokken doormaken voor of na de bevalling,
mensen die minder afweer hebben,
vrouwen die zwanger zijn.

Deze mensen kunnen beter uit de buurt blijven van iemand met waterpokken. Dat is alleen nodig als ze nog géén
waterpokken hebben gehad. Mensen die al waterpokken hebben gehad, kunnen de ziekte niet meer krijgen.

Bag2School
De inzameling van Bag2school is goed verlopen en heeft een mooi bedrag opgeleverd. Bedankt!

Vrijwilliger gezocht: onkruid kleuterpleintjes
De natuurpleintjes zorgen voor veel speelplezier bij de kleuters. De haag begint
goed te groeien, zo ook het onkruid.
Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger die met enige regelmaat het onkruid op de
kleine kleuterpleintjes zou willen verwijderen.

Skeelerclinic
De skeelerclinics zijn voorbij, de stempelkaarten zijn geteld en de winnaars zijn
bekend!
In totaal zijn er bijna 1000 leerlingen geweest om kennis te maken met de sport
Inline-Skating.

Team Sportservice West-Friesland en Radboud Inline-Skating bedanken iedereen voor het enthousiasme, de inzet en
gezelligheid deze 4 dagen.
Daarnaast feliciteren zij nogmaals groep 5 van OBS de Kraaienboom en groep 6
van OBS de Koet met de overwinning!
De leerlingen van groep 6 zijn uitgenodigd op 31 mei om gehuldigd te worden op
het NK Inline-Skaten in Wervershoof, uiteraard is iedereen welkom om te komen
kijken.
Deze dag worden er op het handbalveld ook nog skeelerclinics aangeboden voor
de leerlingen.
Programma:
11.00 uur: start wedstrijden
11.30 uur: ontvangst leerlingen groep 6 - uiteraard is dit niet verplicht
14.39-15.00 uur: huldiging
16.00 uur: afsluiting

Expositie Boxie
De kunstenaar Boxie is vorige week op De Koet geweest om uitnodigingen langs te brengen. De kinderen hebben 2 jaar
geleden met hem gewerkt en kunst gemaakt op de houten panelen in de hal.
Op zaterdag 1 juni en zondag 2 juni exposeert Boxie samen met Thomas Franke in het Van der Valkhotel in Hoorn. De
nieuwste kunstwerken zijn dan te bewonderen en worden aangeboden middels een unieke prijsfilosofie : Jij bepaalt zelf,
wat je wilt betalen voor een kunstwerk. De opbrengst ondersteunt zijn volgende project in het buitenland. De kinderen
hebben een uitnodigingskaart gehad voor deze expositie.

