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Kalender
Do.

24-01 Groep 1,2 en 3 Klein theater

Vr.

25-01 Groep 1 en 2 hele dag vrij.

Za.

26-01 Vormsel, OLV-kerk in Venlo-Zuid om 19.00 uur

Di.

29-01 Studiemiddag alle kinderen vanaf 12.00 uur vrij

Wo.

30-01 Openstelling gesprekkenplanner 10-minutengesprekken

Vr.

06-02 Nieuwsbrief 11

Zo gaan wij met elkaar om
Onenigheid en ruzietjes komen van tijd tot tijd voor. Op zich niet zo bijzonder als ze op de goede
manier opgelost worden. Probeer er altijd pratend uit te komen of gewoon tijdelijk uit elkaar te gaan.
Los het niet met slaan en schoppen op. Want dan wordt het van kwaad tot erger.
De komende twee weken staat de volgende schoolregel centraal:

IK KOM ALS IK BOOS BEN NIET AAN EEN ANDER
Tien-minuten-gesprekken – gespreksplanning ouderportaal
In de week van 11 februari vinden voor de groepen 3 tot en met 8 de oudergesprekken plaats. Tevens ook de gesprekken voor groep ½ c die in december niet hebben plaatsgevonden. Voor groep 8
zijn het de adviesgesprekken. Deze gesprekken duren 20 minuten. De gespreksplanning zal wederom via ouderportaal lopen. Aanstaande donderdag 31 januari zetten we de planning om 17.00 u
open. Ouders die voor twee of meer kinderen een gesprek hebben, krijgen de planning een dag eerder op woensdag 30 januari om 17.00 u aangeboden.
Studiemiddag dinsdag 29 januari
De school is deze middag om 12.00 uur uit, er is dan geen overblijven.
Houd er rekening mee dat jullie zelf tijdig de naschoolse opvang regelen, indien jullie kind hier
normaliter op dinsdag naar toe moet.

Zoontje Nicole Driessen
Wij mogen jullie met blijdschap mededelen dat Nicole Driessen en Arno Hendericks een gezonde
zoon hebben gekregen. Broertje Steef is geboren op 7 januari 2019. Wij wensen Nicole, Arno en
Merel veel geluk toe met Steef!

Isabelle Hale voorleeskampioen van Venlo.
Op woensdag 23 januari vond in de Venlose stadsbibliotheek de voorleesfinale van Groot-Venlo
plaats. Onze afgevaardigde, schoolkampioen Isabelle Hale, deed het uitstekend en werd uitgebreid
door de jury gecomplimenteerd.
Haar prestatie leverde haar de titel “Voorleeskampioen van Venlo” op. Op woensdag 20 februari gaat
Isabelle haar beste beentje voorzetten bij de finale van heel Noord-Limburg.
Isabelle, van harte gefeliciteerd en veel succes én plezier bij de volgende ronde.
Contact met onze ouders
Soms krijgen we wel eens de vraag waarom we de ouders liever niet
’s morgens in de klas willen laten komen mét hun kind. Wij vinden
het belangrijk om de aandacht aan de kinderen te besteden bij binnenkomst zodat we de lessen rustig kunnen opstarten. Indien er belangrijke mededelingen zijn voor de leerkracht is het natuurlijk prima
om dat even kort mede te delen. Via ouderportaal kan er altijd rechtstreeks gecommuniceerd worden met de leerkracht, handig en snel! Wij stellen het zeer op prijs als
ouders interesse hebben in hoe het op school met hun kind gaat. Een gesprekje na school kan altijd
aangevraagd worden. Samen met uw kind een kijkje in de klas nemen na schooltijd is ook een goede

optie. De kleuters vinden het leuk als ouders na schooltijd even de klas inkomen om bijvoorbeeld te
kijken wat hun kind gemaakt heeft of waar het kind mee gespeeld heeft. Een soepel contact met de
ouders vinden we juist heel belangrijk.

Speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften
We proberen alle kinderen de zorg te geven die ze
nodig hebben. Hierbij gaan we te werk via een planmatige aanpak. Tijdens het overleg tussen leerkracht en deelteamleider, de zgn. analysegesprekken, worden leerlingen die extra aandacht nodig
hebben op een of meerdere leergebieden speciaal
besproken. De resultaten van de toetsen (o.a. Cito)
en de observaties van de vorderingen van het kind
in de groep en het leergedrag worden zo in kaart
gebracht. Indien er sprake is van een achterstand
kan het zijn dat een leerling nog eens nader bekeken wordt middels een extra toets, afgenomen door
de leerkracht of de remedial teacher (RT-er) om
goed te weten welke (leer)-problemen er zijn. Hierna wordt een plan gemaakt en/of worden er activiteiten gepland om de leerling zoveel mogelijk op maat te kunnen helpen. Dit plan van aanpak wordt
door de leerkracht in de groep uitgevoerd, eventueel in samenwerking met de remedial teacher en
soms door de deelteamleider.
Leerlingen, waarbij deze extra hulp niet voldoende is, kunnen besproken worden tijdens de leerlingbesprekingen met de orthopedagoog van het BCO (Begeleidings Centrum voor Onderwijs en Opvoeding). Bij deze gesprekken worden de ouders altijd uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Indien een
leerling in aanmerking komt voor een bespreking met het BCO zijn er al meerdere gesprekken met de
ouder(s), de leerkracht(en), de RT-er en/of de deelteamleider geweest. De leerkracht zal de ouders
altijd betrekken om in open overleg en in goede samenwerking een eventueel ‘zorgtraject’ aan te
gaan.

