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Beste ouders / verzorgers,

Beste kinderen en ouders/ verzorgers,
Hierbij het maandbulletin van februari. We zijn het nieuwe kalenderjaar goed gestart en wat
is er toch fijn gewerkt. De toetsweken zijn weer bijna voorbij, de leerkrachten zijn al druk
bezig met het analyseren van de toetsen, het opstellen van nieuwe doelen en het bespreken
van doelstellingen met de kinderen. Ook komt het eerste rapport eraan in een nieuw jasje.
Verderop in dit maandbulletin kunnen jullie daar meer over lezen. We gaan langzaamaan
beginnen met de voorbereidingen voor Carnaval, kunnen alle groepen gaan genieten van
een dansworkshop en sluiten de groep 1/2 en 2/3 het thema theater af met een heuse
sprookjesvoorstelling. Dat zal vast prachtig worden!
Met vriendelijke groet,
Mede namens het team van Sint Albertus,
Tamara Smits-Vloet
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De oudergesprekken staan gepland op dinsdag 26 en donderdag 28 februari. Deze
ronde gesprekken is verplicht en bij groep 8 sluit ook het kind zelf aan i.v.m. het advies
richting het VO. Binnenkort ontvangen jullie een uitnodiging om je hiervoor via social
schools in te schrijven.

Welkom en afscheid
Jaylinn Schippers en Cas van Grinsven worden in februari 4 jaar en mogen dan starten in groep
1/2 bij juf Ellen en juf Judith Holleman. Wij wensen hen heel veel plezier en succes bij ons op
school.
Meester Joost is goed herstellende en zal binnen nu en enkele weken weer volledig aan de
slag zijn. Op dat moment nemen wij afscheid van meester Willem.
Juf Amy is in de kerstvakantie geopereerd aan haar voet en haar herstel verloopt ook
voorspoedig. Zij wordt vervangen door juf Lisa en is op dit moment haar werkzaamheden
alweer aan het opbouwen. De verwachting is, dat ook juf Amy binnen enkele weken weer
volledig aan het werk is. Dan nemen wij ook weer afscheid van juf Lisa.

Van harte gefeliciteerd
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Julius den Dekker
Jonie Schouten
Hanna van Driel
Ravi de Mol
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Izara van Heck
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Rapport
Wij zijn afgelopen anderhalf jaar bezig geweest met het opstellen van een digitaal rapport
binnen ons leerlingvolgsysteem Esis voor groep 3 t/m 8 en voor groep 1 en 2 binnen het
leerlingvolgsysteem Kijk! Hiermee sluiten wij aan bij de andere scholen van onze stichting, is
er een goede afgestemde lijn binnen de school en is het schrijven van een rapport voor
leerkrachten een stuk efficiënter en minder tijdrovend. Het traject is inmiddels afgerond en
dat betekent dat op vrijdag 22 februari alle kinderen een vernieuwd rapport mee naar huis
krijgen. In de praktijk komt dit op het volgende neer:
Groep 1 en 2 ontvangen een uitdraai van het Kijk!-rapport. Dit is richting ouders geschreven
en hierop zijn de ontwikkelingslijnen te vinden rondom de ontwikkeling en groei van jullie
eigen kind. Daarbij zit een “Dit ben ik - blad”, waarop een tekening van zichzelf staat en in de
wolkjes een aantal bijzonderheden/ kenmerken richting het kind geschreven. Verder wordt
ook een “Hier ben ik trots op - blad” toegevoegd. Op dit blad is een foto, tekening of
geschreven tekst van jullie kind te vinden van iets waar hij/zij trots op is.
Groep 3 t/m 7 ontvangen een uitdraai van het Esis-rapport. Hierin zijn de sociaal-emotionele
ontwikkeling, werkhouding, taalontwikkeling, rekenontwikkeling, wereldoriëntatie (behalve
bij groep 3), creatieve ontwikkeling, motorische ontwikkeling en een kort persoonlijk stukje
voor het kind meegenomen. Verder zijn de uitslagen van de Citotoetsen te vinden op dit
rapport en zit er een “Dit ben ik - blad” (zonder wolkjes) (1e rapport) en een “Hier ben ik
trots op - blad” bij (1e en 2e rapport).

Groep 8 ontvangt als 1e rapport het AAK (Advies en Aanvullende Kenmerken). Hierin zijn
algemene gegevens van het kind en de school te vinden, het definitieve schooladvies, de
wens van ouders en een eventuele toelichting en/of aanvulling op het advies van de school,
informatie over de begeleiding, het sociaal emotioneel functioneren, de werkhouding en
waar nodig een nadere toelichting. Binnen onze stichting is afgesproken dat het AAK het 1 e
rapport zoals wij dat kenden vervangt. Als aanvulling op dit rapport een uitdraai van de
uitslagen van de Citotoetsen. Daarnaast heeft groep 8 ook een “Dit ben ik - blad” (1e
rapport) en een “Hier ben ik trots op - blad” (1e en 2e rapport). Als 2e rapport behoudt groep
8 een persoonlijk eindverslag.
De rapporten zijn geschreven richting de kinderen en worden met hen besproken voordat ze
mee naar huis gaan. In de map is voor ouders een extra leeswijzer toegevoegd om een
aantal onderdelen toe te lichten.
Mochten er tegen die tijd vragen of opmerkingen zijn, horen wij ze graag.

Afval
Vanuit diverse groepen en onze leerlingenraad kwam naar aanleiding van een les over plastic
soep de vraag om samen beter te letten op afvalscheiding, in het kader van duurzaamheid
en ‘een beter milieu begint bij jezelf’. Elke klas heeft daarom inmiddels 1 prullenbak voor
restafval, 1 prullenbak voor papierafval en een bakje voor fruitafval. Het fruitafval wordt
dagelijks verzameld en in overleg met de vrijwilligers van Stal Bertus aan de dieren van Stal
Bertus gegeven.
Op school is 1 centrale plek met een afvalzak voor plastic afval, aangezien wij vrijwel geen
plastic afval hebben op school. Zoals bij de start van het continurooster aangegeven, streven
we naar zo min mogelijk gebruik van plastic. Dit betekent dat de voorkeur uitgaat naar het
gebruik van een broodtrommel en beker en wanneer kinderen toch pakjes drinken,
boterhamzakjes o.i.d. meenemen, ze dit ook weer mee naar huis krijgen.

Inspectie
De onderwijsinspectie heeft sinds enige tijd een nieuw toezichtskader waarbij zij eerst een
bestuursbezoek afleggen en daarna enkele scholen van de stichting bezoeken. Op 28 januari
heeft dit bestuursbezoek plaatsgevonden en is kortgesloten dat onze school één van de
scholen zal zijn die de inspectie zal bezoeken. Dit gebeurt op dinsdag 19 februari. Eind maart
volgt een terugkoppeling n.a.v. het bestuurs- en schoolbezoek. Wanneer dit bekend en
besproken is, zullen jullie hierover ook een kort verslag ontvangen.

Afsluiting thema theater groep 1/2/3
Op vrijdag 15 februari sluiten wij het thema Theater af met een heuse sprookjesvoorstelling
in de Wis. Ieder kind van deze groep mag 2 mensen uitnodigen om deze voorstelling te
bekijken. Zaal open om 13:00 uur, start voorstelling 13:15 uur (tot ±14:00 uur).
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