Nieuwsbrief juni 2019

Beste allemaal,
De eerste week van juni is een feit. Over een kleine maand dient de zomervakantie zich aan.
Deze week zijn we gestart met de afname van de CITO DMT en AVI; het lezen van
woordrijen en het lezen van teksten. Individueel is er groei zichtbaar is. Ook al is het maar
een minimale groet, het is groei, want de leerlingen moeten meer goed gelezen woorden
hebben om hetzelfde resultaat te behalen. In de komende week starten we met de toetsen
van de kleuters, het rekenen en de spelling. In de week daarna sluiten we de reeks af met
begrijpend lezen. In het rapport van 28 juni aanstaande volgt het overzicht van de behaalde
scores die onderdeel zijn van de eindgesprekken begin juli. Met elkaar bespreken we de
aandachtspunten voor de start van het komende schooljaar.
Trots zijn we op de behaalde eindopbrengsten van groep 8. Zij hebben boven landelijk
gemiddelde gescoord. Met name het loslaten van de rekenmethode is helpend geweest.
Vanuit de leerlijn kun je als leerkracht zoveel beter aansluiten bij de behoeften van de
leerling, omdat onze leerlingen heel goed weten aan te geven wat ze nog nodig hebben om
een volgende stap in hun in ontwikkeling te zetten. Das genieten!
Komende week is ook de MR vergadering waarin de groepsindeling voor het komende jaar
onderdeel van de vergadering is. Zoals u heeft kunnen lezen verlaat meester Martijn de
school. Momenteel zijn er gesprekken voor wie hem gaat opvolgen, maar ook het
zwangerschapsverlof van juf Marleen moet nog worden ingevuld. Op 28 juni aanstaande
hoop ik het gehele plaatje aan u te kunnen presenteren.
Wat wel duidelijk is geworden is dat de school groeiende is waardoor we van onze prachtige
bibliotheek weer een leslokaal moeten maken. Wie van u wil meedenken over het
verplaatsen van de bibliotheek en de inrichting van het leslokaal ? Op maandagavond 17
juni aanstaande vanaf 19.30 uur gaan we in overleg. De uitvoering hiervan vindt nog plaats
voor de zomervakantie, zodat we allen goed van start kunnen gaan. Alvast heel hartelijk
dank voor uw aangeboden hulp en ondersteuning.
Voor nieuwe ouders van Aan Boord is het goed om te weten dat onze schoolpleinen rookvrij
zijn.

