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Beste ouders / verzorgers,

De carnaval is weer in aantocht. We willen de school feestelijk
gaan aankleden.
Daarom zijn wij dringend op zoek naar ouders die een handje
kunnen meehelpen.
Het versieren gaat gebeuren op 7 februari om 08.30 uur.
De koffie en thee zal klaarstaan.
In de volgende nieuwsbrief volgt meer informatie over de carnavalsviering.

Oudertevredenheidsonderzoek…
Elke 2 jaar nemen wij binnen alle scholen van kom Leren een oudertevredenheidsonderzoek af. Dit
jaar zal dit onderzoek verlopen via POvensters.
Volgende week ontvangen jullie allemaal via de leerkracht van jullie kind een mail met een link
naar dit onderzoek. Wij hopen op een grote respons. Hoe meer ouders deze lijst invullen, hoe
meer input er is om mee te nemen richting onze nieuwe schoolplanperiode.
Dusssss…. Neem even de tijd om ons van kritische en positieve feedback te voorzien. Daarmee
kunnen wij Binnenstad verder blijven ontwikkelen.
Alvast ENORM BEDANKT voor jullie medewerking!
Trudie en Désirée

Schoudercom…
Vorige week hebben jullie als ouders allemaal een uitnodiging ontvangen om een account aan te
maken voor Schoudercom.
Al héél veel ouders hebben dit gedaan… maar nog niet iedereen.
Heb je dit als ouder nog niet gedaan?
Maak dit account dan liefst zo snel als mogelijk alsnog aan.
Pas dan is Schoudercom voor ons een betrouwbare communicatietool.
Wij hopen heel snel te kunnen overstappen!
We kijken uit naar deze effectieve manier van communiceren.
Met het overstappen naar schoudercom zal déze nieuwsbrief, na 28 jaar, gaan verdwijnen. Post zal
als berichten in Schoudercom worden geplaatst… dit kan informatie voor de gehele school of voor
afzonderlijke groepen zijn. Wij weten dat er met het huidige systeem (van abonneren via de webpagina) ook opa’s, oma’s, de oppas, ex-ouders en ga zo maar door geabonneerd zijn op onze
nieuwsbrief. Deze betrokkenen vinden het interessant om de algemene informatie nog te lezen.
Dit gaat met de komst van Schoudercom stoppen. Wil je als ouder nog informatie delen, kun je
natuurlijk altijd zelf er voor kiezen om een bericht door te sturen.
Schoudercom is AVG-proof.

Vragen of opmerkingen… Laat ze ons weten!
Trudie en Désirée

KANGOEROENIEUWS
2019
Wij willen jullie graag informeren over de voortgang van de KANGOEROE… Hoe gaan we het 2e deel van het jaar
invulling hieraan geven? We blijven leren, groeien & ontwikkelen. Elk schooljaar is een uitdaging om nog beter af te
stemmen op onze kinderen… ‘Kind in de lens’!
Afgelopen 2 weken hebben de kinderen (vanaf groep 4) een kindgesprek met Astrid gevoerd waarin we samen
gesproken hebben over verwachtingen, doelen en vaardigheden.
Hoe gaan we de Kangoeroe vanaf februari vormgeven?
Vanaf dit blok zijn er Kangoeroegroepen vanaf groep 3. Daarnaast blijven ook kinderen uit de groepen 1/2 de mogelijkheid krijgen om aan verrijkende opdrachten te proeven in de vorm van de Kangoeroe-vitamientjes. Meestal is
dit op maandagmiddag. Samen met de groepsleerkracht wordt gedurende het schooljaar bekeken welke kinderen
hieraan deelnemen.
Welke leerlingen deelnemen aan de Kangoeroe wordt bepaald in overleg met de leerlingen, de leerkrachten en de
intern begeleider. Dit wordt met jullie als ouders via een persoonlijke brief gecommuniceerd. De samenstelling van
de kangoeroegroepen kan wisselen gedurende het schooljaar. Deelname aan de Kangoeroe is tijdelijk. Het doel is dat
kinderen vooral in de klas rijk onderwijs ontvangen en soms is het nodig om dit verrijken tijdelijk in de Kangoeroe
plaats te laten vinden.
Onze Kangoeroe-plusgroepen vinden op donderdag plaats. We starten weer op donderdag 7 februari en er zal wekelijks een les plaatsvinden.
Groep 8 heeft deelname aan Kangoeroe afgesloten en gaan de laatste fase van de basisschool in hun eigen groep
aan de slag met een variatie aan opdrachten.
Blok 2

Start donderdag 7 februari 2019 - Einde donderdag 13 juni 2019

Donderdag
8.30 – 9.45 uur

Groep
Groep 3/4

10.00 – 11.45 uur( incl. pauze)

Groep 5

12.45 – 14.45 uur

6/7

Aan het einde van het schooljaar wordt er opnieuw gekeken welke kinderen eventueel volgend schooljaar deelnemen
aan de Kangoeroe. Wij communiceren dit uiteraard met jullie als ouders.
Wij hopen jullie voldoende te hebben geïnformeerd.
Vragen? Jullie weten ons te vinden!
Met vriendelijke groet, Astrid & Judith
Astrid Loontjens | plusgroep leerkracht Kangoeroe
a.loontjens@kom-leren.nl
Judith Bouwens | Intern Begeleider
j.bouwens@kom-leren.nl

