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Afgelopen woensdag was onze studiemiddag gericht op het onderwijsconcept in IKC
Rijnsaterwoude. Om meer groepsdoorbroken te gaan werken hebben we een
lesrooster gemaakt waarin voornamelijk op de middagen veel samengewerkt wordt
tussen en met verschillende groepen. Vooral wereldoriëntatie leent zich hiervoor.
Ook het leesonderwijs gaan wij 3 keer per week groepsdoorbroken aanbieden
waardoor de kinderen beter op niveau kunnen worden ingedeeld. Deze
‘proeftuintjes’ willen wij gaan uitproberen na de voorjaarsvakantie voor een aantal
weken. Uiteraard doen wij dit alleen als dit Corona-proof mogelijk is.
We zijn woensdag ook een kijkje gaan nemen in het nieuwe gebouw. Ze waren er
heel hard aan het werk op het moment dat wij er waren. Alle binnenmuren waren al
weg waardoor wij ons een goed beeld konden vormen van de ruimte. We zijn echt
positief verrast!
Maar nu eerst…..een lekker winters weekend voor de boeg. En daarna….kijken wij er
naar uit om jullie maandag weer te mogen ontmoeten!
Namens het team van de Kinderarcke,
Mirjam Kennis, directeur
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Schoolfruit/groente voor aankomende week:

Belangrijk!
De kinderen moeten
maandag al hun
schoolspullen weer mee
naar school nemen. Erg
belangrijk om de
Chromebook thuis op te
laden zodat er maandag
meteen weer op gewerkt
kan worden! Vergeet ook
de oplader niet mee te
nemen

Woensdag

Dinsdag

Donderdag

Fruit op school
We hebben afgelopen week lekker gesmuld van de appel, banaan en kaki!
Vanaf volgende week gaan we het als volgt doen:
•

Op vrijdag krijgt u als ouder te horen (via nieuwsbrief of bericht in
ouderportaal) welk soort fruit/groente we gaan eten op welke dag.

•

U kunt dan zelf bepalen of u uw kind een ander soort fruit/groente
meegeeft als vervanging of extra aanvulling. Op dinsdag, woensdag en
donderdag eten we dus in het vervolg fruit of groente in de kleine pauze
om 10.00 uur.
Geen koek op deze dagen, eventueel mag een crackertje, soepstengel of
ander fruit/groente meegegeven worden als aanvulling.

Toetsen en rapport (herhaling UDSG 10)
U bent gewend dat uw kind in februari een rapport mee naar huis krijgt waarin de vorderingen op sociaal- en
leergebied te lezen zijn. Ook staan daar de uitslagen van gemaakte Cito-toetsen in. Fijn voor u als ouders om op deze
manier de voortgang van uw kind te kunnen volgen.
Het rapport in de huidige vorm is al een tijdje aan vernieuwing toe, vinden wij als team van de Kinderarcke. Het zou
meer een product van het kind zelf moeten zijn met de nadruk op de doelen die gehaald zijn en hetgeen waar het kind
zelf trots op is. Een zogenoemd Raportfolio. Het ontwikkelen van zo’n raportfolio is een proces dat wel twee jaar kan
duren. Naast het vernieuwen van ons onderwijsconcept is dit ook een ontwikkelingspunt in ons schoolplan van dit
schooljaar.
Wat kunt u verwachten dit jaar?
De Cito-M toetsen die wij normaal gesproken afnemen in jan-feb (groep 3-8), kunnen we afnemen tot eind maart. We
zullen dit doen nadat de kinderen 1 week fysiek op school hebben gezeten. De toetsresultaten zullen we gebruiken om
de groei van de kinderen in beeld te krijgen en om eventuele hiaten te ontdekken. Hierdoor kunnen wij ons onderwijs
zo goed mogelijk laten aansluiten aan de (leer)behoefte van de kinderen. Deze resultaten zullen wij met u delen in het
raportfolio. Ook zullen wij als leerkrachten schrijven hoe we uw kind zien en mag u zelf ook een ‘thuisschool’ rapport
invullen. Leuk voor later! We houden u op de hoogte over de ontwikkelingen rond het raportfolio.
Toetsen en rapport (toevoeging)
In de weken van 9 – 26 maart gaan de kinderen van groep 3 t/m 7 de Cito-M toetsen maken. Het raportfolio zal worden
meegegeven op 31 maart. In de week van 12 – 16 april staan er (verplichte) gesprekken gepland met Leerkrachtleerling-ouder.

Uit

de

school

geklapt

Nieuws van buiten

Uit

de

school

geklapt

