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Agenda
vanaf 4 maart 2019
11 maart 2019
15 maart 2019
20 maart 2019

:
:
:
:

ouder-kindgesprekken/oudergesprekken
lawaai en applaus moment: startschot stakingsweek PO t/m WO
staking - een aantal groepen zijn vrij
open avond 4xWijzer 18.30 - 19.30 uur

Onderwerpen
● Landelijke staking 15 maart!
● Schoolpleintjes kleuterlokalen
● Tevredenheidsonderzoek
● Ondersteuning kleutergroepen
● Rapportfolio
● Ouder - kindgesprekken
● Foto’s maken
● Open avond 4xWijzer - 20 maart
● Oproep kleuterklassen
● Schoolvoetbal - datum gewijzigd!
● Groep ¾ Ridders en Kastelen
● Kinder Spel en Bouw

Landelijke staking 15 maart!
In de week van 11 tot en met 15 maart worden er
acties georganiseerd in de hele sector onderwijs van
PO, VO, MBO, HBO en WO. Een aantal vakbonden
heeft opgeroepen om vrijdag 15 maart aanstaande
als gehele sector het werk neer te leggen.

Waarom?
Onderwijs is van levensbelang voor de toekomst van Nederland. Het zorgt voor goed opgeleide jongeren, die hun talenten
ontdekken en benutten. Die hun weg weten te vinden in de maatschappij, en klaar zijn om aan de slag te gaan. Daar staat
het onderwijspersoneel in alle onderwijssectoren voor. Maar de kwaliteit staat onder druk, door personeelstekorten en de
hoge werkdruk. Daarom is extra geld nodig voor het hele onderwijs. In het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het
mbo stijgen de lerarentekorten. Leerkrachten werken massaal door bij ziekte, invallers zijn niet meer te vinden. Klassen en
collegezalen raken bomvol. De salarissen moeten omhoog om de aantrekkelijkheid van het werken in het onderwijs te
vergroten, anders blijven nieuwe leraren weg en kunnen we de hoge kwaliteit van het Nederlandse onderwijs – dat nu al
onder druk staat - echt niet meer garanderen.
De actieweek begint op maandag 11 maart om 12.00 uur met een lawaai en applaus-moment. Alle scholen, roc’s,
hogescholen en universiteiten worden opgeroepen op dat moment een lawaai en applaus-moment te organiseren.
Uiteraard laten wij ons geluid ook horen op het schoolplein!
Een deel van de leerkrachten van obs De Koet maakt gebruik van hun stakingsrecht en legt op 15 maart het werk stil en
gaat staken. Dit betekent dat een aantal klassen op 15 maart a.s. geen onderwijs kunnen genieten en vrij zijn. Heit betreft
onderstaande groepen:
● groep 1/2 B
● groep 3/4 B
● groep 5/6 B
● groep 7/8 B
Wij verzoeken u die dag zelf voor opvang te zorgen. Indien dit echt niet mogelijk is kunt u contact opnemen met de
leerkracht.
Ook de andere leerkrachten delen de zorg met betrekking tot de toekomst van het onderwijs.  Als er geen professionele
leerkrachten meer zijn om voor de groep te staan, worden kinderen “beziggehouden” en krijgen ze geen onderwijs.
U kunt uw stem ook laten horen door de petitie te tekenen: ‘Investeer in onderwijs’:
https://www.investeer-in-onderwijs.nl/petitie/726567/?newVote
We hopen op uw begrip en medewerking voor de toekomst van het onderwijs!
team obs De Koet

Schoolpleintjes - kleuterlokalen
Heeft u gezien hoeveel speelruimte de kleuters erbij
hebben gekregen? De speelpleintjes, grenzend aan
de kleuterlokalen zijn vergroot.
Nu de volgende uitdaging: de tegelpleintjes
vergroten. Mocht u nog een partij stoeptegels
hebben of kunnen regelen, dan kunnen wij die goed
gebruiken!

Tevredenheidsonderzoek
De resultaten van het Tevredenheidsonderzoek onder leerlingen groep 7 en 8, ouders en leerkrachten zijn allen positief.
Daar zijn wij uiteraard ontzettend trots op! In het onderzoek zijn onderstaande domeinen bevraagd:
● Kwaliteit
● Schoolklimaat
● Veiligheid
● Welbevinden
● Pedagogisch handelen
● Lesgeven
● Ondersteuning leerlingen
● Informatie
De rapporten van het onderzoek zullen wij op de website plaatsen, zodat u dit kan nalezen.

Ondersteuning kleutergroepen
In de kleutergroepen stromen meer kleuters in dan verwacht. Vandaar dat we het extra
kleuterlokaal hebben ingericht. Amber van Dulmen zal 3 ochtenden in de week, van
9.15 tot 12.15 uur, deze groepen ondersteunen. Alle kleuters beginnen de dag in hun
eigen lokaal. Om 9.15 uur zal er een groepje kleuters uit beide groepen, onderwijs
krijgen van Amber in het extra kleuterlokaal.

Rapportfolio
Komende vrijdag nemen de leerlingen hun rapportfolio mee naar huis. In het rapportfolio zit onder andere de rapportage
van Snappet en uitslagen van CITO. Daarbij willen wij benadrukken dat CITO een meetinstrument is, dat ons veel informatie
geeft. Het geeft een beeld over een bepaald vak, maar daarbij wordt niet gemeten wat een kind speciaal maakt. Zo wordt
niet gemeten of vrienden op je kunnen rekenen, je mooie lach een sombere dag kan opvrolijken, of je verhalen kunt
vertellen je zorgzaam bent en elke dag probeert nét iets beter je best te doen.
Kortom, de resultaten van de CITO toetsen zeggen iets, maar lang niet alles. Het is goed om te kijken naar je eigen doelen
en om trots te zijn als je die behaald hebt!

Ouder en kind gesprekken
Vanaf volgende week starten de ouder- kindgesprekken en de 10-minuten gesprekken. Heeft u zich al ingeschreven?
Wij vragen u het rapportfolio thuis met uw kind door te nemen, zodat er tijdens het ouder - kindgesprek verdiepende
vragen gesteld kunnen worden.

Foto’s maken
Met het oog op de wet op de privacy dienen wij u vriendelijk te verzoeken geen foto’s te maken op
school tijdens verjaardagen of activiteiten waar andere kinderen op staan.

Open avond 4xWijzer - 20 maart
Op 20 maart organiseren wij een open avond. Samen met uw zoon of dochter kunt u
kijken wat en hoe er met 4xWijzer gewerkt wordt op onze school.
Tijd: 18.30 - 19.30 uur
U komt toch ook?

Oproep kleuterklassen
Om het spel te verrijken, hierbij een vraag van de kleuterleerkrachten. Mocht iemand onderstaande spullen niet meer
gebruiken, dan zijn wij er op school heel blij mee:
● legopoppetjes
● playmobiel poppetjes
● pannen, koekenpan voor in de zandbak

Schoolvoetbal - datum gewijzigd!

Vanmorgen hebben wij het besluit vernomen dat het schoolvoetbaltoernooi, speciaal voor
onze school, wordt verplaatst naar woensdag 3 april. Dit in verband met AZ clinics bij MOC.
Het nieuwe inschrijfformulier ontvangen de kinderen zo spoedig mogelijk.

Groep ¾ Ridders en Kastelen
De kinderen van groep 3/4 zijn na de vakantie verrast. Er staat een
kasteel in de hal! De komende periode wordt er in deze groepen met
4xWijzer gewerkt aan het thema Ridders en Kastelen.

Kinder Spel en Bouw
Aan alle kinderen van groep 2 tot en met groep 8:
Hou jij van hutten bouwen en leuke spellen doen? Kom dan meedoen met Kinder Spel
en Bouw, op de ijsbaan in Abbekerk van 30 mei tot en met 2 juni (kleuters van groep 2
mogen 2 dagdelen sfeer proeven).
Dit jaar geen lange rijen meer bij de inschrijfavond, inschrijven kan vanaf 15 maart
digitaal, via onze website:
www.kinderspelenbouw.nl
Heeft je vader of moeder nog een vraag of opmerking voor ons? Stuur een mail naar
ksb_abbekerk@hotmail.com.
Op onze facebookpagina delen we het laatste nieuws rondom het project.

