Nieuwsbrief 21 juni 2019
Groepsverdeling 2019-2020
De kinderen horen vandaag bij wie zij volgend schooljaar in de klas zitten en bij welke
leerkrachten. Via een aparte e-mail de wordt de verdeling van de leerlingen en leerkrachten
voor het schooljaar 2019-2020 aan de ouders/verzorgers bekend gemaakt.
Nieuwe normering taaltoetsen
(door Esther Wennink)
Afgelopen schooljaar zijn wij bezig geweest met het implementeren van een nieuwe taal- en
spellingmethode Taalverhaal.nu. Op donderdag 16 mei heeft er een evaluatie
plaatsgevonden met het team. De normering van de controletoetsen van Taalverhaal.nu
stond dit schooljaar op 60%, dit betekent 60% goed is voldoende (dit op advies van de
uitgeverij )en de resultaten zijn erg goed. Hier zijn wij uiteraard erg blij mee, maar het geeft
ons geen reëel beeld van het niveau van de leerlingen. Bij de rekenmethode hanteren we de
normering 80% goed is een voldoende.
Voor schooljaar 2019 - 2020 hebben wij besloten de normering van de controletoetsen te
zetten op 70%, dit betekent 70% goed is voldoende. Deze nieuwe normering zal uiteraard
weer geëvalueerd worden aan het einde van het schooljaar 2019 -2020. Voor enkele
leerlingen met bijv. dyslexie zal de normering worden aangepast, dit gebeurt altijd in overleg
met de groepsleerkracht en de IB-er. Mocht dit het geval zijn bij je zoon/dochter dan wordt dit
uiteraard met jou besproken. Is er bij je zoon/dochter al een aanpassing afgesproken, dan
blijft dit uiteraard staan.
Heeft u hier nog vragen over, dan kunt je dit bespreken tijdens het laatste 10 minuten
gesprek in de week van 24 juni, of je kunt contact opnemen met mij.
Warme week in aantocht
Als de weersverwachting uitkomt loopt de temperatuur volgende week
op naar tropische waarden. Daar gaan we in ons schoolgebouw zeker
last van krijgen. Met name op de bovenste verdieping. Enkele ouders
hebben ons daar al op gewezen.
Hert invoeren van een tropenrooster is lastig, omdat dit heel ingrijpend
is voor werkende ouders.
De voorspelde temperaturen zijn echter dusdanig dat niets doen ook
geen optie is. Volgende week gaan daarom de lessen op de
ochtenden gewoon door en zijn de kinderen ’s middags vanaf
12.30 uur vrij (woensdag blijft uiteraard 12.15 uur).
Kinderen die om 12.30 uur niet naar huis kunnen, blijven gewoon bij
de leerkracht op school. We zullen dan de koelste plekjes opzoeken.
Het is raadzaam om de kinderen een flesje water mee naar school geven. De kinderen
kunnen deze dan zelf bijvullen. Het kan zijn dat klassen buiten waterspelletjes gaan doen.
De leerkracht zal dan via de parro-app aangeven wat de kinderen daarvoor mee mogen
nemen.
In de bovenbouw is een leerling een handtekeningenactie gestart om de directeur nog meer
te motiveren zich in te zetten voor een betere klimaatbeheersing in ons schoolgebouw. Hij
zal deze handtekeningen inzetten in zijn overleg met het bestuur van De Wizard.

Vakantiebieb
E-books voor het hele gezin met de VakantieBieb Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden
kinderen in de zomer doorlezen. Dat is een geweldige ontwikkeling, want doorlezen in de
zomer voorkomt een terugval van het AVI-niveau. De VakantieBieb stimuleert kinderen om te
lezen tijdens de zomervakantie en biedt een brede selectie van maar liefst 50 e-books voor
het hele gezin. De VakantieBieb-app is een zomercadeautje van de Bibliotheek en gratis te
downloaden in de App Store en Google Play Store. U hoeft hiervoor geen lid te zijn van de
bibliotheek. De VakantieBieb opent op 1 juni. Vanaf 1 juli zijn ook de boeken voor
volwassenen beschikbaar. De VakantieBieb is geopend tot en met 31 augustus.

Belangrijke data:
datum
Ma 24 juni t/m
Vr 28 juni
Vr 28 juni
Za 29 juni
Vr 12 juli
Vr 23 augustus
Ma 26 augustus

activiteit
Contactgesprekken rapport 2
Rapporten mee naar huis
Kluszaterdag schoolplein voor vaders en moeders
(n.stegeman@dewizard.nl
Om 12.00 uur start zomervakantie
Nieuwsbrief nr. 1 van het schooljaar 2019-2020
Eerste schooldag. 8.30 uur korte happening op plein, opening
schooljaar 2019/2020

