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Waar zijn we in deze periode mee bezig?

In dit nummer:


Deze periode

Inmiddels zijn de eerste groepsberichten geplaatst op de Fiep ouderapp.
U krijgt als ouder op deze manier meer informatie over wat er in de groep
van uw kind gebeurt. Net als voor u, geldt ook voor ons dat wij nog moeten wennen aan dit nieuwe medium. De ene leerkracht heeft er al meer
affiniteit mee dan de ander, maar op den duur zal iedere leerkracht zich
hebben bekwaamd in het gebruik van de ouderapp.



Groepsindeling 2019-2020



Werkboeken en schriften



Voortgangsgesprekken



Inloopochtend bibliotheek



Op voeten en fietsen

Bijna iedere ouder heeft zich inmiddels aangemeld. Het is leuk om te zien
dat veel ouders al een profielfoto van zichzelf en hun kind hebben geplaatst. Dat maakt het voor ons al leerkracht persoonlijker.



Feedback Fiep ouderapp



Sponsors jaarkalender



Lichtjesavond B&O



Inkomensondersteuning Hoorn

De schoolreisjes voor de groepen 1 tot en met 5 zitten er weer op! De kinderen hebben genoten van de verschillende bestemmingen. De weergoden waren ons ook dit jaar weer goed gestemd.
Deze week hebben de portfoliopresentaties van de groepen 4-8 plaatsgevonden. Volgende week volgen die van de groepen 1-3.

Groepsindeling 2019-2020
Op vrijdag 14 juni (na schooltijd) krijgen alle ouders in de ouderapp een
brief met daarin de groepsindeling voor het komende schooljaar. Voor de
meeste groepen verandert er niet veel, behalve dat ze (een) andere leerkracht (en) krijgen. De ouders van leerlingen waar wel iets verandert in de
groepssamenstelling krijgen hierover bij deze nieuwsbrief een apart schrijven.
Op maandagmiddag 1 juli maken alle kinderen kennis met de nieuwe leerkracht.

Veel plezier in de laatste
schoolweken van dit
schooljaar!

Werkboeken en schriften van uw kind
Gedurende een schooljaar oefenen de leerlingen de leerstof in schriften of werkboeken,
behorend bij een methode. Deze werkboekjes zijn bedoeld als inoefening en niet als
toetsing. Dat betekent ook dat niet altijd alles wordt gemaakt of wordt nagekeken door
de leerkracht. Vanaf groep 5 wordt door de leerlingen zelf ook nagekeken. Wij weten
ook dat dat niet bij elke leerling zorgvuldig gebeurt. Dat is onderdeel van het leerproces
van de leerling.
Als leerkracht hebben we inzicht in de vaardigheden van de kinderen d.m.v. de methodetoetsen en middels, met enige regelmaat doch niet altijd, de verwerking van de leerstof in de werkboeken/schriften. Omdat leerlingen aangeven dat ze het wel op prijs
stellen als het verwerkingsmateriaal mee naar huis gaat als het niet meer gebruikt
wordt, geven we de werkboeken en schriften aan het eind van het schooljaar mee. Wij willen daar nog aan
toevoegen dat het voor uw kind niet fijn is als hij/zij thuis van u de niet verwerkte oefenstof moet maken. Leren en oefenen doet uw kind bij ons op school.

Voortgangsgesprekken
In de week van 24 juni vinden de facultatieve voortgangsgesprekken plaats. Dat betekent dat u kunt intekenen voor een gesprek met de leerkracht van uw kind als u iets te bespreken heeft. Het kan ook zijn dat u
door de leerkracht wordt uitgenodigd. De planning van de gesprekken vindt plaats middels de ouderapp:
Fiep (ZiberFiep). Formeel kunt u pas inschrijven vanaf vrijdagmiddag 14 juni, maar sommige leerkrachten
hebben de intekenlijst al opengesteld. U ziet dit in de Fiep app.

Inloopochtend bibliotheek: lezen en media voor het jonge kind
Hoera, we gaan een boek kijken en lekker gamen! Of niet?
Samen gaan we in gesprek over digitale prentenboeken en u krijgt tips over
recente kwalitatief hoogwaardige apps voor jonge kinderen. U krijgt de gelegenheid om een standpunt te formuleren in uw eigen begeleiding van media gedrag
van kinderen in de leeftijd van 3-7 jaar.
Vanaf 8.30 uur staat de koffie klaar in de BSB!

Op voeten en fietsen
De kinderen in de groepen 3 tot en met 6 hebben de afgelopen weken bijgehouden hoe vaak ze lopend of
met de fiets naar school zijn gekomen. Het is mooi om te zien dat de kinderen zich er ook al van bewust zijn/
worden dat vervoer per auto slecht is voor het milieu en niet bijdraagt aan de veiligheid
rondom de school Daarnaast is lopen en fietsen gezonder voor iedereen. We hopen dat u als
ouder hieraan ook wilt meewerken en het goede voorbeeld geeft aan uw kind(eren).

Feedback Fiep voor ouders
Op dinsdag 2 juli is er gelegenheid om uw feedback te geven op de Fiep ouderapp en uw vragen hierover te stellen. De ontwerpers van de app nemen deze feedback mee in de ontwikkeling van de updates voor de app. U kunt zich tot 27 juni aanmelden via deze link: Feedback ouderapp Fiep.

Sponsors jaarkalender gezocht
Voor de nieuwe jaarkalender zijn wij op zoek naar sponsors.
Er zijn 3 opties:
1. Uw bedrijfslogo onder aan één pagina naast 2 andere sponsoren: € 40,00
2. Alleen úw bedrijfslogo op één pagina/maand vermeld: € 120,00
3. Uw bedrijf alleen vermeld op de sponsorpagina, vanaf € 15,00
Bij optie 1 en 2 wordt de naam van uw bedrijf óók vermeld op de sponsorpagina.
De prijzen zijn vanaf prijzen. U mag er natuurlijk altijd voor kiezen om meer te sponsoren. De vormgeving zal gelijk zijn aan die van afgelopen jaar.
U kunt zich voor 28 juni aanmelden bij Janneke.vagevuur@stichtingpenta.nl

Lichtjesavond Bangert en Oosterpolder 28 september 2019
Dit jaar barst de lichtjesavond van de kleur. De “Regenboog” staat centraal en we willen de bewoners van Fase
4 oproepen om vol enthousiasme, inzet en passie hun huis en tuin te versieren op zaterdag 28 september 2019.
Hoe meer verlichte huizen en tuinen hoe indrukwekkende de lichtjesavond zal zijn! Buren die samen hun huis
versieren ( minimaal 3 op een rij) maken kans op de straatprijs! En ook
het mooist versierde huis van fase 4 krijgt een prijs!
Het water speelt ook in deze buurt een belangrijke rol en we doen een
oproep aan alle bewoners om hun bootje/kano/supplank te verlichten en
te versieren en te komen rondvaren op het water bij de Hazeweel, Rietkoog, Unjerpad en overal wat er in september nog meer “bevaarbaar” is.
Ook hier is een prijs te verdienen voor het mooist versierde bootje/
kano/supplank.
Zit je in een koor, kun je goed dansen, wil je meedoen met je vereniging
of heb je andere talenten en wil je die laten zien tijdens de lichtjesavond? Meld je dan aan via de website van
Stichting Bangert en Oosterpolder! www.stichtingbno.nl
Het programma:
18.30-19.15
19.15-19.30
19.30 – 21.00

schminken in regenboogkleuren bij winkelcentrum de Hollandse Cirkel
Opening van de lichtjesavond bij winkelcentrum de Hollandse Cirkel
Start Lichtjesavond in fase 4
Let op:
De tijden zijn veranderd!

Inkomensondersteuning gemeente Hoorn
Rondkomen is niet altijd makkelijk. Daarom kan de gemeente Hoorn u helpen. Vanaf dit jaar komen
meer mensen in aanmerking voor inkomensondersteuning. Ook voor kinderen zijn er veel regelingen.
Zo kun je met onze strippenkaart sporten of deelnemen aan culturele activiteiten. Ook bieden we een
computer of vergoedingen voor zwemlessen aan. Zo kan iedere inwoner van Hoorn blijven
meedoen aan de samenleving.
De gemeente Hoorn heeft verschillende regelingen die mensen met
weinig geld op weg kunnen helpen. U vindt hierover meer informatie op de website van de Gemeente
Hoorn: www.hoorn.nl/laaginkomen

