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in gesprek te blijven met uw kinderen hierover. Hoe
beter u weet wat uw kind op het internet doet hoe
veiliger het gebruik zal zijn. Verbieden is vaak moeilijk,
maar wijzen op gevaren is inmiddels een noodzaak die
wij met z’n allen serieus moeten blijven nemen.

Agenda:
30 jan.
08 feb.
11 feb.
18 t/m 22 feb.

studiedag (alle lln vrij)
rapport mee
start 10-minutengesprekken
voorjaarsvakantie

Social Media
Inmiddels is het alweer eind januari. De rapporten
zullen binnenkort mee gaan en vervolgens vinden de
10-minutengesprekken plaats. Daarin worden de
resultaten van de kinderen besproken.
Wij zijn heel trots op al onze leerlingen en willen niks
liever dan dat zij allemaal optimaal presteren op het
niveau dat bij hen past. Wij blijven volhouden dat de
basis hiervoor ligt bij het veilig voelen op school
vanuit de gedachte dat een kind - en eigenlijk geldt
dit evenzeer voor een volwassene- zich dan pas
optimaal kan ontwikkelen wanneer er sprake is van
een veilige omgeving.
Er wordt momenteel veel gesproken en geschreven
over deze noodzaak. We leven in een tijd waarin er
veel gaande is en er via allerlei media veel meningen
worden geventileerd die ook gevoelens van
onveiligheid met zich mee kunnen brengen. Als
school beseffen wij mede daardoor hoe belangrijk de
basisschoolfase voor een kind is. Het is de tijd waarin
wij, samen met u zorg moeten dragen voor
veiligheid, zeker ook in verband met de grote opmars
van de social media, in de hoop dat de kinderen na
deze periode in hun verdere leven zullen “profiteren”
van dit streven en het resultaat ervan. Het is prachtig
dat de social media er zijn, met al hun oneindige
mogelijkheden, maar gelijktijdig liggen er ook flinke
gevaren op de loer die wel degelijk aandacht nodig
hebben. Deels zal deze aandacht vanuit school
moeten komen, maar voor het grootste deel zal deze
zorg toch bij de ouders blijven liggen. Wij adviseren
dan ook om vooral

Groep 0-1
Vol trots kunnen wij u melden dat het aantal kleuters in
groep 0-1 blijft groeien. Inmiddels zijn er al meer dan
40 kleuters dit schooljaar op ‘t Schöppert aangemeld.
Dat is natuurlijk fantastisch nieuws, maar het
betekende ook meteen momenten van anticiperen op
de mooie groei. Deze week zijn wij gestart met een
extra groep 0-1. Deze groep zal beginnen met 9
kinderen en langzaam uitbreiden door de kinderen die
dit schooljaar zullen instromen. De leerkrachten van
deze groep zijn op maandag en vrijdag Janike Japink en
op dinsdag t/m donderdag Yvonne Wormmeester.
Janike Japink is waarschijnlijk een bekende naam voor
u. Zij is een vaste leerkracht op ’t Schöppert in groep 2.
De naam Yvonne Wormmeester zal voor velen niet
bekend zijn. Zij is een ervaren leerkracht die met veel
enthousiasme deze uitdaging aangaat. Wij zijn dan ook
heel blij met het inrichten van deze groep en de
leerkrachten die voor de groep staan. Wij wensen de
kinderen en de leerkrachten heel veel plezier samen.

Typecursus
Binnenkort zal de typecursus weer van start gaan voor
de groepen 7 en 8. De kinderen leren met behulp van
een online programma en onder leiding van een
gediplomeerde leerkracht blind typen. Naast het blind
typen leren ze ook hoe handig tekst te verwerken. Van
deze vaardigheden zullen ze op het voortgezet
onderwijs profijt hebben bij het maken van
werkstukken op de computer. Wij wensen alle
deelnemers veel succes!
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Rapporten
De kinderen krijgen op vrijdag 8 februari hun
schoolrapport mee naar huis. Het zal u meteen
duidelijk zijn dat er een nieuw format is toegepast. Wij
hebben het ook op een aantal inhoudelijke punten
aangepast en het is inmiddels volledig gedigitaliseerd.
Het meest opvallende zal zijn dat de daltonaspecten
nog nadrukkelijker worden benoemd. Mocht u bij dit
rapport iets missen of opvallend vinden: wij staan
altijd open voor opmerkingen.

Cito-toetsen
De komende weken zullen de Cito-toetsen worden
afgenomen voor de verschillende vakken. Om de
ontwikkeling van onze leerlingen goed te kunnen
volgen nemen wij 2 keer per jaar de Cito-toetsen af.
De resultaten ervan worden geregistreerd in het
citoleerlingvolgsysteem en uiteraard krijgt u daar ook
een uitdraai van bij het rapport. Zo kunt u behalve via
het schoolrapport ook de vorderingen van uw kind
door middel van de Cito-toetsen volgen.

Op tijd op school
Helaas constateren wij nog steeds dat een aantal
kinderen te laat op school komt. Graag willen wij
vanwege de effectieve leertijd en de rust voor de
leerlingen het volgende onder uw aandacht brengen.
Elke ochtend gaan de schooldeuren om 08.20 uur
open en kunnen de kinderen vanaf dat moment het
schoolgebouw binnenlopen. Alle kinderen weten dat
zij dan rustig aan het werk mogen en kunnen gaan. De
leerkrachten hebben daar afspraken met hen over
gemaakt en daar is een mooie structuur in ontstaan.
Om 08.25 uur gaat de eerste bel en dat is om de
kinderen die nog even buiten zijn gebleven aan te
geven dat ook zij naar binnen moeten. Om 08.30 uur
is het moment waarop de leerkracht moet starten met
de les en alle aandacht aan de kinderen wil geven. Het
is voor de rust in de groep belangrijk dat dan ook
iedereen binnen is en dat de leerkracht ook meteen
kan beginnen. U zult begrijpen dat het te laat komen
voor onrust zorgt.
Ook willen wij u vragen om verzoeken om een gesprek
(lang of kort) na schooltijd te doen en niet om 08.30
uur.
Klaas de Rookstraat 57
7558 DJ Hengelo
Tel: 074-2781372

Vanaf 08.30 uur hebben de kinderen recht op de
aandacht van hun leerkracht. Mocht u een
mededeling hebben of een afspraak willen maken,
dan kan dat altijd via MaxClass, telefonisch of op de
ouderwetste manier met een briefje.

Gevolgen ziekte leerkrachten
Tot nu toe hebben wij gelukkig weinig ziekte gehad
onder het personeel. Toch willen wij voorbereid zijn
op het moment dat dat wel mocht gebeuren. Er
wordt in de media nogal eens aandacht besteed aan
de perikelen rondom (ziekte)vervanging en dat zorgt
bij tijd en wijle voor veel onrust. Wegens veel ziekte
in het onderwijs in het algemeen wordt de invalpool
steeds kleiner en bovendien zijn invalkrachten veel
selectiever in het maken van keuzes ten aanzien van
invalwerk. Het kan betekenen dat er situaties
ontstaan waarin geen invallers te vinden zijn.
Uiteraard zullen wij al het mogelijke doen om te
voorkomen dat er geen leerkracht voor een klas
beschikbaar is. Tot op dit moment is dit niet aan de
orde geweest en wij zullen ons uiterste best doen om
ook in de toekomst groepen zonder leerkracht zoveel
mogelijk te voorkomen.

Staking in het onderwijs
Er staat op 15 maart een landelijke stakingsdag gepland.
Hoe wij hiermee om zullen gaan zult u binnenkort van ons
horen.

Daltoncursus
Zoals bij velen van u bekend is volgen alle
leerkrachten van ’t Schöppert een daltoncursus op
HBO+ niveau. De cursus is anderhalfjaar geleden
gestart en loopt dit schooljaar ten einde. Voor
sommige leerkrachten is het een opfriscursus en
voor anderen helemaal nieuw. Ook dit schooljaar is
er een aantal leerkrachten toegevoegd aan de
cursus. Op 30 januari zullen wij tijdens de studiedag
de ontwikkelde producten aan elkaar presenteren en
naar aanleiding hiervan zal door de cursusleider
gekeken worden naar het moment van certificering.
Dat betekent dat wij dit schooljaar het grootste deel
van de leerkrachten zullen mogen feliciteren met het
behalen van hun daltoncertificaat.
Openbare basisschool ‘t Schöppert
www.obs-t-schoppert.nl

