Kerstmusical.
Afgelopen woensdagavond hebben wij met zijn allen mogen genieten
van een prachtige kerstmusical, opgevoerd door alle kinderen van
onze school.
Deze musical over de kerstnar (gebaseerd op De vierde wijze uit het
oosten van Henry van Dyke) vertelt ons dat het niet gaat om de
cadeautjes die je meebrengt of de grootte van de geschenken. Het
maakt ons duidelijk dat het belangrijk is om er voor je medemens te
zijn.
In de dagen voorafgaand aan deze mooie viering hebben wij dat met
de kinderen, ouders en andere inwoners ook gedaan met de
inzamelingsactie voor Serious request. Samen hebben wij €490,=
voor het goede doel bij elkaar gekregen. Hartelijk dank voor uw steun.
Vervolgens hebben wij de avond sfeervol kunnen afsluiten onder het
genot van een drankje en iets lekkers. Geheel verzorgd door de
ouders van de ouderraad. Bedankt! Het was gezellig,

A VerGeet me nietje.
A.V.G. staat voor Algemene Verordering Gegevensbescherming. Ook wel bekend als de privacy wetgeving.
Waarom dan het vergeet-me-nietje? Om u eraan te helpen herinneren dat de foto’s en filmpjes die u
wellicht heeft gemaakt tijdens onze kerstmusicalavond voor uw eigen gebruik zijn. Deze delen op social
media kunt u doen wanneer uw kind daar alleen op staat. Wanneer er andere kinderen op staan, dan
verzoeken wij u deze niet te delen (tenzij u hiervoor toestemming hebt gevraagd aan de betreffende
ouders). Alvast hartelijk dank voor het respect.

Terugkoppeling enquête startgesprekken.
Vorige maand hebben wij uw mening gevraagd over de startgesprekken bij ons op school. Hieronder geven
wij u een globale samenvatting van de uitkomst van deze enquête.
• Er hebben 27 ouders/gezinnen meegedaan aan de enquête van de 89.
• De meeste kinderen hebben het gesprek goed ervaren. Een aantal wel spannend en een enkeling
niet zo prettig.
• 11 % van de ouders was niet positief over deze vorm van startgesprekken, 8 % had een neutrale
mening en 81% was tevreden over deze vorm van gesprekken.
• 15 % heeft niet het voorbereidingsformulier gebruikt om het gesprek voor te bereiden en 85%
wel.
• Wij hebben teruggekregen dat een klein aantal kinderen het formulier niet heeft ontvangen.
• Hoewel de meeste mensen, die het formulier hebben gebruikt, daar tevreden over waren, kregen
wij met name terug dat het formulier van groep 1-2 best moeilijk en veel is.
• 89% van de ouders die deze enquête hebben ingevuld vinden het prettig om het
kennismakingsgesprek met hun kind samen te hebben.
• 26 % vindt dat er zaken nog niet besproken zijn, omdat hun kind erbij aanwezig was.
• Wij hebben een aantal zeer goede en diverse tips ontvangen.
De uitslag van de enquête zal in de medezeggenschapsraadvergadering worden besproken en door het
team meegenomen worden bij de voorbereiding van de nieuwe startgesprekken komend jaar.
Bedankt voor uw deelname en feedback!

Cito toetsen.
In januari en februari hebben wij de halfjaarlijkse Cito toetsen. Dit zijn toetsen waarmee wij de
ontwikkeling van de kinderen op een aantal vakgebieden kunnen volgen. Deze toetsen zijn niet afhankelijk
van de methodes waarmee wij werken. Met methodetoetsen kunnen wij kijken of de kinderen de kennis
van dat aangeboden lesblok beheersen. Bij de Cito toets gaat het over meerdere doelen over een langere
perioden.
Dit jaar worden er in de groepen 1-2 geen Cito toetsen meer afgenomen. In de ministerraad is besloten
dat deze uit het leerlingvolgsysteem moeten, omdat dit niet past bij de ontwikkeling van het jonge kind.
Natuurlijk volgen wij ook zonder deze toetsen nog steeds de ontwikkeling, maar gebeurt dat nu alleen nog
met observaties door de leerkrachten of gesprekjes met de kinderen.
In de groepen 3 tot en met 8 maken de kinderen de volgende toetsen:
D.M.T. = drie minuten toets (tempo leesvaardigheid, woorden lezen).
AVI = leesvaardigheid door het lezen van teksten.
Rekenen
Begrijpend lezen (vanaf groep 4)
Spelling niet werkwoorden
Spelling werkwoorden (groep 8)

Vuurwerk veilig
Helaas vallen er elk jaar tijdens de jaarwisseling onnodig gewonden door vuurwerk. Vooral bij dit feest
hebben de kinderen de hulp en het goede voorbeeld van volwassen nodig. Daarom nog enkele belangrijke
tips en feiten op een rijtje.
Voorbereiding
Koop je vuurwerk bij een officieel verkooppunt.
Lees de gebruiksaanwijzing goed. Liefst van tevoren.
Bewaar het vuurwerk op een droge en koele plaats, waar de kinderen niet bij kunnen.
Draag op oudejaarsavond geen brandbare kleren (nylon) en geen jas met wijde zakken of capuchon.
Veilig afsteken
Vuurwerk afsteken mag op 31 december
van 18:00 uur tot 1 januari 02:00 uur.
Gebruik een aansteeklont en vuurwerkbril.
Zet de bril ook op als je zelf geen vuurwerk afsteekt.
Zorg dat het vuurwerk stabiel en vast staat
en neem voldoende afstand (8 meter)
Gooi geen vuurwerk naar mensen of dieren.
Steek vuurwerk dat niet afgaat niet opnieuw aan.
Experimenteer niet met vuurwerk.
Opruimen
Maak vuurwerkafval eerst goed nat.
Ruim vuurwerkafval,
nadat je het onschadelijk hebt gemaakt,
meteen op.
Je kunt het gewoon bij het huisvuil doen.
Let op! Afsteken van vuurwerk op het schoolplein
is verboden. (Art 2:73 APV; aanwijsbesluit 22-11-2011)

Het team van basisschool
Sint Joris wenst jullie
sfeervolle kerstdagen,
een ontspannen vakantie
en een schitterende
jaarwisseling.
Tot in 2020!

Kalender:
23-12 t/m 03-01-2020 Kerstvakantie
06-01 Start gepreksplanner groep 8, Drie Koningen
08-01 Luizenkammen, Medezeggenschapsraad vergadering
13-01 Start Cito periode, Ouderraadvergadering
21-01 t/m 22-01 Adviesgesprek groep 8
24-01 Berichtje nummer 7

