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’t Kuierjournaal
13e jaargang no. 10: 01-02-19

Uitnodiging contactavonden
Graag willen wij u uitnodigen voor de
tweede contactavond van dit schooljaar
en wel op maandag 11-2 (alleen gr. 8),
dinsdag 12-2 , woensdag 13-2 of
donderdag 14-2. De data zijn niet voor alle
groepen hetzelfde. Dit komt mede
doordat de kinderen van de groepen
6 t/m 8 ook worden uitgenodigd om bij
het rapportgesprek aanwezig te zijn.
Middels Klasbord krijgt u een uitnodiging
met voor elke groep de exacte data en
tijden. Op deze tweede contactavond
staat het eerste rapport van uw kind(eren)
centraal. Dit rapport ontvangt uw
kind(eren) op vrijdag 8 februari. We gaan
er vanuit dat elke ouder/verzorger gebruik
maakt van deze contactavond.
Middels klasbord kunt u ook uw wens ten
aanzien van dag en dagdeel kenbaar
maken. Denkt u er wel aan dat wanneer u
meerdere kinderen op school hebt zitten,
ook meerdere ‘klasborden’ gebruikt.
Willen gescheiden ouders s.v.p. eerst met
elkaar overleggen en daarna een zelfde
voorkeur aangeven. Hebt u geen voorkeur
kenbaar gemaakt, dan nemen wij de
vrijheid u in te delen. Om een goede
planning te kunnen maken, kunt u tot en
met dinsdag 5 februari via klasbord
reageren naar de desbetreffende
leerkracht(en). Op vrijdag 8 februari
ontvangt u van de leerkracht(en) via
klasbord een overzicht van datum en
tijdstip waarop u bent uitgenodigd.

Rapport en contactavonden groep
1 en 2
Vrijdag 8 februari krijgt uw kind het
eerste rapport mee naar huis. De
groepen 1a en 1b hebben te maken met
instroomleerlingen. We hebben met
elkaar afgesproken dat de kinderen die
minder dan een half jaar onderwijs
hebben genoten, geen rapport
ontvangen. Een rapport is voor deze
kinderen niet zinvol omdat er nog niet
voldoende zicht is op hun ontwikkeling.
Daarnaast mogen wij van deze kinderen
nog niet vragen dat hun vaardigheden op
het niveau zouden zijn van kinderen die
al een half jaar of langer op school zijn.
Natuurlijk kunt u zich ook via klasbord
inschrijven voor de contactavond. Wij
vertellen u graag hoe het met uw kind op
school gaat. De ouders van de kinderen
die nog maar net zijn ingestroomd,
spreken wij tijdens het huisbezoek.
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Nieuwe kleutergroep
Omdat er dit schooljaar verhoudingsgewijs veel nieuwe kinderen instromen in groep 1, starten
we na de voorjaarsvakantie met een instroomgroep / derde groep 1. Hierdoor verandert
uiteraard de samenstelling van de groepen enigszins (zie bijlage bij dit Kuierjournaal).
Uitgangspunt is hierbij echter wel om daar waar mogelijk de huidige groepen zoveel mogelijk in
stand te houden. De instromers, kinderen die volgend schooljaar in groep 1 blijven, vormen
veelal de nieuwe groep ‘instroom’.
Omdat Esther Ruiter de leerkracht wordt van de instroomgroep, krijgt groep 1a nieuwe
leerkrachten. Op maandag en dinsdag wordt dit Rianne ten Thije en op woensdag, donderdag
en vrijdag Carola Dubbink. Carola Dubbink is een zogenaamde A-pouler. Dit zijn leerkrachten
die voor onze stichting langdurige vervangingen invullen. Carola is op dit moment nog
werkzaam op de Mariaschool in Wierden, maar is na deze vakantie beschikbaar voor onze
school. We hebben haar gekoppeld aan Rianne ten Thije. Een ervaren leerkracht, werkzaam op
onze school en ook ervaring met onze manier van werken in de onderbouw. We vertrouwen
erop dat de kinderen van deze groep samen met juf Rianne en juf Carola het schooljaar op een
goede, plezierige manier kunnen voortzetten. Regine Wilmink blijft de leerkracht van groep 1b.
Omdat we op de benedenverdieping maar drie onderbouwlokalen hebben, hebben we er voor
gekozen om onze teamkamer ook in te richten als kleuterlokaal. Omdat groep 1a de kleinste
groep wordt met 18 kinderen, gaan zij van deze ruimte gebruik maken. Alleen tijdens ‘het
werken’ gaan zij naar het lokaal van groep 1b. Op dat moment maken de kinderen van groep
1b gebruik van de speelzaal of spelen buiten.

Leerkrachten groep 7
Na een lange periode van herstel zijn we blij u te kunnen vertellen dat Rianne ten Thije weer
volledig beschikbaar is. Tot de voorjaarsvakantie is zij de leerkracht van groep 7 op maandag,
dinsdag en woensdag. Op donderdag en vrijdag is dit Ivanka Bloem.
Omdat we na de voorjaarsvakantie starten met een derde groep 1 (zie hierboven) en hiervoor
extra leerkrachten nodig hebben, heeft juf Ivanka aangegeven wel meer dagen te willen
werken. Daarnaast was juf Rianne bereid om naast leerkracht van groep 7 ook leerkracht te
worden van groep 1a. Concreet betekent dit dat na de voorjaarsvakantie juf Rianne alleen nog
maar op dinsdagmiddag en woensdag de leerkracht is van groep 7. De overige dagdelen
worden ingevuld door juf Ivanka.
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Kleutertoetsen

Aanmelding nieuwe leerlingen

In juli 2018 werd bekend dat de
ministerraad heeft ingestemd met het
voorstel dat kleuters geen schoolse
toetsen meer hoeven te maken. Volgens
het kabinet past het niet bij de
ontwikkeling van kleuters om met
schoolse toetsen te meten hoe ze ervoor
staan. Kleuters ontwikkelen zich
spelenderwijs en in sprongen. Een toets
met een opgavenboekje, in te
vullen met pen en papier, doet daar geen
recht aan.
De kleutertoetsen worden
daarom uit ons leerlingvolgsysteem
gehaald. Tegelijkertijd hebben we binnen
het onderwijs echter wel de opdracht om
de ontwikkeling van alle kinderen
structureel en systematisch te volgen. Dit
kunnen we doen met een
observatiesysteem. Aan zo’n
observatiesysteem worden echter wel
specifieke eisen gesteld, maar deze
zijn nog niet bekend.
Hoe volgen wij dit schooljaar op onze
school de kleuterontwikkeling?
We volgen ons eigen complete
observatiesysteem. Mocht het blijken dat
dit in de toekomst volgens het
ministerie niet meer voldoet, dan passen
wij dit aan de dan gestelde normen aan.
U zult het leerlingvolgsysteem nog wel in
het rapport vinden, maar deze wordt pas
vanaf groep 3 ingevuld.

Woensdag 23 januari werden (nieuwe)
ouders de mogelijkheid geboden kennis
te maken met onze school en een
aanmeldingsformulier mee te nemen.
Fijn dat ouders van deze mogelijkheid
gebruik hebben gemaakt en positief zijn
over onze school. Daarnaast willen wij
ouders, waarvan al kinderen bij ons op
school zitten, er op wijzen dat zij een
aanmeldingsformulier bij de directeur of
conciërge kunnen ophalen of deze van
onze website kunnen downloaden.
Aanmeldingsformulieren graag voor de
voorjaarsvakantie inleveren op school.

Schoonmaakavond
Op donderdag 17 januari waren er
wederom veel ouders, vaders(!) en
moeders, aanwezig om de school een
goede schoonmaakbeurt te geven. Fijn
om te zien dat ook bij deze niet leuke
werkjes ouders hun betrokkenheid
tonen. Bedankt!

Voorjaarsvakantie
De voorjaarsvakantie begint voor alle
kinderen op vrijdag 15 februari om
12.00 uur. We verwachten alle kinderen
weer op maandag 25 februari op school.

basisschool Klim-Op, Lentfersweg 29, 7461 EJ Rijssen, tel. 0548-541490, e: info@klimopschoolrijssen.nl

4

Hulp bij continurooster
We maken nu bijna een half jaar gebruik van het continurooster en zijn daarover zeer
tevreden. Hopelijk u ook. Door de inzet van een groot aantal ouders verloopt de middagpauze
ook goed. Helaas hebben wel een aantal ouders aangegeven noodgedwongen te moeten
stoppen (bijv. ander of meer werk). Daarnaast hebben we meer hulp nodig i.v.m. een extra
onderbouwgroep na de voorjaarsvakantie. Wil dit continurooster dus een succes blijven, dan
hebben wij meer hulp nodig!! Welke ouder wil helpen op maandag of donderdag bij de
groepen 1 of 2 van 12.10 uur tot 13.15 uur of bij de groepen 3 t/m 8 door samen met een
leerkracht toezicht te houden op de speelplaats op maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag
van 12.10 uur tot 12.45 uur?
Vult u a.u.b. het opgavenformulier hieronder in. Als veel mensen zich opgeven, hoeven we
maar minimaal een beroep op u te doen. Maximale opgave, minimale inspanning!

Opgavenstrookje hulp bij continurooster
onderbouw
0 soms / elke maandag* van 12.25 uur tot 13.15 uur
0 soms / elke donderdag* van 12.25 uur tot 13.15 uur

bovenbouw
0
0
0
0

soms / elke maandag* van 12.10 uur tot 12.45 uur
soms / elke dinsdag* van 12.10 uur tot 12.45 uur
soms / elke donderdag* van 12.10 uur tot 12.45 uur
soms / elke vrijdag* van 12.10 uur tot 12.45 uur.

*doorstrepen wat niet van toepassing is

Naam: ………………………………………………………………………………………..
Graag inleveren voor woensdag 13 februari

Het volgende Kuierjournaal verschijnt op vrijdag 15 februari
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