Druivenpers 11 2019-2020
Agenda
7 februari
10 februari
14 februari
17 t/m 21 februari
24 februari

leerlingen krijgen het rapport mee
versieravond carnaval, aanvang 19.30 uur
carnaval vieren, de leerlingen van groep 1 t/m 4 ’s middags naar
school en ’s morgens vrij
voorjaarsvakantie, alle leerlingen zijn vrij
studiedag voor het team, alle leerlingen zijn vrij

Nieuw rapport
Dit schooljaar ziet het rapport van de leerlingen er wat anders uit dan de voorgaande
jaren. Op het rapport komt het gemiddelde resultaat van de methodetoetsen en
opdrachten, die de kinderen gedurende de afgelopen maanden gemaakt hebben. Dit
gemiddelde kan worden weergegeven met een cijfer of met een letter ‘o, m, v, g’
(onvoldoende, matig, voldoende, goed). De resultaten worden dan in deze range van
‘letters’ weergegeven.
Wij stellen het zeer op prijs als ouders samen met hun kind in gesprek gaan met de
leerkracht over het leerproces van de afgelopen maanden: wat heeft het kind geleerd en
hoe ging dat. Dit leerproces vormt de basis, het rapport geeft het eindresultaat weer. Via
Parro wordt u door de leerkracht van uw kind(eren) uitgenodigd voor een gesprek.
Personele zaken
Met ingang van 16 maart gaat juf Nanoe met zwangerschapsverlof .
Juf Marlies gaat verhuizen naar Nijmegen en heeft daarom, ook met ingang van 16 maart,
een baan gezocht en gevonden in deze regio. Gelukkig kan juf Julia deze groep
overnemen. Zij kent de kinderen en onze school al.
Juf Marianne start namelijk maandag 2 maart weer in groep 3, naast juf Corine en Juf
Yoanique (zij loopt stage in deze groep). Juf Esther start donderdag 12 maart weer in
groep 4, naast juf Terry. Juf Terry werkt op maandag, dinsdag en woensdag, juf Esther op
donderdag en vrijdag in groep 4.
Juf Marlies werkte op woensdag in groep 8. Dit wordt overgenomen door meester Jody.
Hij heeft al vaker op onze school in diverse groepen ingevallen en is ook een bekend
gezicht voor de leerlingen.
Overnemen techniekklas…
Carnaval vieren
Op maandagavond 10 februari is de versieravond van Carnaval. We starten om 19.30
uur. Voor koffie en iets lekkers wordt gezorgd. Wij denken uiterlijk om 21.00 uur klaar te
zijn.
Op vrijdag 14 februari van 13.00 tot 15.15 uur is de Carnavalsmiddag en aansluitend wordt
er opgeruimd. De kinderen kunnen tussen 13.00 en 13.10 uur verkleed in de klas worden
gebracht. Alle ouders worden daarna vriendelijk verzocht om weg te gaan, zodat we op
tijd aan de Carnavalsmiddag kunnen beginnen.
De kinderen van groep 1 t/m 4 zijn ’s morgens vrij.
Er is deze dag geen overblijf mogelijk

Dringend verzoek om de kinderen geen zwaarden, geweren of andere wapens mee laten
nemen naar school. Dit geldt ook voor confetti en andere spuitversieringen.
Wilt u zich opgeven als hulpouder die middag? dan kunt u dat doen door middel van de
intekenlijst bij de deur van de desbetreffende groep. Zet uw naam en emailadres er
duidelijk op! Via de mail sturen wij u informatie, zodat u weet wat de bedoeling is.
Oproep voor hulp bij herstel moestuintjes
In de winterperiode is er tijdens het speelkwartier en tijdens de overblijf veel vertrapt in
de moestuin. Daardoor zijn veel randen van de moestuinbakken kapot gegaan. We willen
deze graag herstellen. We hebben van de Rova nieuwe wilgentakken gekregen (het
materiaal is er!). Wij hebben echter wat hulp nodig bij het goed vlechten van deze
wilgentakken rond de moestuinbakken. Welke ouders willen ons hierbij helpen?
Het tijdstip kan in overleg bepaald worden.
Schoolfruit
De komende week krijgen de kinderen appel, sinaasappel en meloen vanuit het EUschoolfruit.
Snappet
Dit schooljaar zijn we in groep 4 t/m 8 gaan werken met Snappet. De leerlingen van groep
4, 5 en 6 gebruiken hiervoor een tablet, de leerlingen van groep 7 en 8 een Chromebook.
Snappet is het programma waarin de leerlingen opgaven maken van rekenen, spelling en
grammatica. Ze kunnen er ook woordenschat, lezen en automatiseren mee oefenen.
De meeste leerlingen geven aan dat ze het fijn vinden om ermee te werken.
Uitgangspunt binnen Snappet is het werken met leerdoelen, enerzijds voor de groep als
geheel, anderzijds voor de elke leerling individueel in het eigen werkpakket. Dat vraagt
een andere manier van les geven. De leerkrachten hebben vanaf de start van het
schooljaar al diverse trainingen gehad, zodat ze er steeds meer informatie over het leren
van de kinderen uit kunnen halen en ook steeds beter de leerlingen kunnen sturen in hun
leerproces. Mocht u vragen hebben dan kunt u bijv. bij het rapportgesprek samen met uw
kind de leerdoelen in Snappet bekijken.

Overige informatie
Wijkboerderij Schellerhoeve
Elke woensdag van 14.00-15.30 uur kun je bij de wijkboerderij Schellerhoeve meedoen
met de Farmclub (kosten €1,- per keer). Je gaat dan knutselen, spelen, iets lekkers bakken
en je mag mee de dieren voeren op de boerderij.
Adres: Schellerpark 101 in Zwolle
Sportspektakelmiddag op 18 februari a.s.
Dinsdag 18 ferbuari organiseert Travers de Sportspektakelmiddag in de sporthal aan de
Munterkamp van 9.00-12.oo uur.
Er zijn buiten- en binnenactiviteiten (goed om hiermee rekening te houden bij de kleding).

De kosten bedragen €3,- per kind. Mochten de kosten een bezwaar zijn, dan kunt contact
opnemen met Elise Tees (e.tees@travers.nl of 0628331363).
Aanmelden via www.samenzwolle.nl/samen-kids

