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Saskia Goudswaard heeft per 1 maart aanstaande haar ontslag ingediend bij onze
Stichting Primo. Hieronder haar berichtje aan u:
Lieve kinderen en ouders,
Het zit erop…
Na 7 jaar met veel plezier te hebben gewerkt op de Violier is het nu tijd om iets anders te
gaan doen. Tijd voor mijn kinderen, tijd voor nieuwe uitdagingen.
Binnenkort start ik de opleiding tot kindercoach. Mijn ervaringen van de afgelopen jaren wil ik
gaan gebruiken om kinderen en ouders te laten groeien in wie ze zijn. Ik heb er zin in!
Jullie wil ik bedanken voor al het vertrouwen de afgelopen jaren. Mede dankzij jullie heb ik
met plezier op de Violier gewerkt en veel van jullie kinderen laten leren en genieten. Ik heb
de ruimte gekregen om ze samen met jullie te laten groeien.
Dinsdag 19 februari aanstaande zal mijn laatste dag zijn. Ik neem deze ochtend afscheid
van de kinderen.
Wie weet tot ziens!
Saskia

Nieuws van de TSO:
Vrijdag 21 februari is de laatste
schooldag voor de voorjaarsvakantie.
Het is dan weer tostidag bij de TSO. Lust
uw kind graag een tosti, geef dan een
boterham met kaas en/of ham mee. Wij
maken er dan een heerlijke tosti van!

Meester Bart van de bibliotheek heeft voor de scholen een aantal boekbesprekingen
gemaakt. We zullen iedere week een bespreking publiceren in de Nieuwsbrief. Hiermee
willen we nog eens wijzen op het belang van lezen en voorlezen!

De gele ballon Kleuters en onderbouw
Schrijver Charlotte Dematons
Illustraties Charlotte Dematons

Waarom dit boek?

Allereerst om de prachtige illustraties, die telkens twee pagina’s groot zijn. Verder nodigt
dit boek heel erg uit om samen met je kind te ‘lezen’.
Waar gaat het over?
Dit is een boek zonder woorden, maar de illustraties vertellen des te meer. Het boek zit
boordevol verhalen, die je samen met je kind kunt ontdekken. Elke twee pagina’s laten
een ander deel van onze wereld zien, zoals de oceaan, een woestijngebied, de stad en een
bos. Omdat de gele ballon centraal staat, zien we de wereld van bovenaf.
Daarnaast is het een zoekboek. Zo kun je bijvoorbeeld in elke illustratie een gele ballon
vinden, een boef in streepjespak of een blauw busje. Soms zijn ze makkelijk te vinden,
soms moet je heel goed zoeken.

De regels voor het aanvragen van verlof:
Het komt voor dat u voor uw kind
verlof wilt aanvragen. Dat betekent
dat u dispensatie vraagt voor
verplichte schooltijd die binnen de
leerplichtwet voorgeschreven is.
Als u dispensatie/verlof wilt
aanvragen dan kan dat alleen in
bepaalde gevallen:
Bijvoorbeeld bij huwelijk of overlijden
van familieleden of wanneer het niet
mogelijk is binnen de vaste perioden
op vakantie te gaan. In het laatste
geval dient er altijd een verklaring van
de werkgever te worden overhandigd.
Hoe het precies zit vindt u op de
onderstaande internetsite!
Wilt u, voordat u verlof aanvraagt
deze informatie goed lezen om zeker
te zijn dat uw aanvraag rechtmatig is. Valt uw aanvraag buiten deze wettelijk bepaalde
regels dan verwijs ik u naar de leerplichtambtenaar. U kunt uw zaak daar bepleiten.
Voor een verlofaanvraag kunt u een verlofformulier bij mij ophalen. Bij toestemming krijgt u
het formulier ondertekend terug. In het leerlingdossier wordt de verlofperiode dan ingevoerd
met reden van toestemming. Het toestemmingsformulier dat u ontvangt dient u altijd mee te
nemen indien u een reis gaat maken binnen de verplichte schooltijden.
Leerplichtambtenaren controleren namelijk op vliegvelden en in de zomer soms ook langs
de snelwegen naar Frankrijk en Spanje.
Binnen bepaalde periodes komt de leerplichtambtenaar op school en controleert of de
aanvragen binnen de regels vallen.

Een dagje eerder op vakantie om de drukte te vermijden of een dagje later terug wordt dus
niet goedgekeurd, helaas…!
https://www.jmouders.nl/verlof

Definitieve adviesgesprekken groep 8 kinderen.
Het is u vast niet ontgaan; er is in de media weer veel te doen over het moment van
de eindtoets en wat de doorslag moet geven voor het eindadvies.
Deze week ontvangen onze groep 8 kinderen hun definitieve eindadvies.
Aanstaande maandag vinden de gesprekken van groep 8 plaats en aanstaande
donderdag zijn de groep 8 kinderen van de 7/8 aan de beurt. Voor de meeste
kinderen zal het geen grote verrassing zijn. Het voorlopig advies is namelijk al
gegeven en alleen in twijfelgevallen kan dit naar boven of naar beneden bijgesteld
zijn. Toch is dit moment voor de ouders en kinderen altijd een beladen moment en
dat begrijpen wij heel goed! Samen met de ouders nemen we alles in overweging en
komen in overeenstemming tot de juiste schoolkeuze voor het kind. Onder de juiste
schoolkeuze verstaan wij dat het kind het schooltype aankan; dat het niet te moeilijk
en ook niet te makkelijk is. We kijken ook naar zogenoemde “ executieve functies” .
Daaronder verstaan we de eigenschappen die voorwaardelijk zijn om leerstof te
verwerken zoals taakgerichtheid, concentratie, samenwerken, interesse
etcetera.
Soms willen ouders een hoger schooltype dan dat het kind in onze ogen aankan. Dat
is lastig omdat we willen voorkomen dat het kind faalt en omdat we een serieuze
partner willen zijn ten aanzien van het vervolgonderwijs.
In april vindt dan gelukkig nog de IEP
eindtoets plaats. Deze is niet
doorslaggevend maar kan wel in
twijfelgevallen de doorslag geven.
Aanstaande week ontvangen de ouders
dus het advies met een
onderwijskundig rapport. Met dit rapport
en de bijgevoegde code kan
ingeschreven worden op de school
naar keuze waar het geadviseerde
niveau wordt aangeboden.

Vandaag is de bovenbouw naar
Corpus geweest

Naar verluid was het weer een geweldige excursie! Veel geleerd en veel gedaan!

Grote dank aan de ouders die de kinderen begeleid en gereden hebben! Zonder
jullie hadden we deze excursie niet kunnen regelen.
Uitstapjes zijn leuk maar voor de leerkrachten ook momenten om zich extra
verantwoordelijk te voelen; altijd ogen in de nek en ogen op stokjes...alles bij elkaar
houden en tien keer tellen of al het kroost compleet is en pas weer uitademen als
alles bij de school afgeleverd is!!!!
Dat is deze keer mede dankzij jullie gelukkig weer goed gelukt!!

Maar nu is het weekend en het voorjaar komt eraan! Namens alle juffen
en meester veel plezier! Volgende week ontvangt u geen Nieuwsbrief
maar losse berichten op Parro.
Vergeet u de vakantie niet van maandag 25 februari tot en met vrijdag 8
maart!? De tweede week is voor de leerkrachten een studieweek.
Maandag 11 Maart hopen we iedereen weer op school te zien.
Vast een fijne vakantie!

