Druivenpers 13
Agenda
18+25 maart
2 april
7 april
10 april
11 en 13 april
14+15 april
17 april

schoolvoetbal
theoretisch verkeersexamen groep 7
groep 1 t/m 7 schoolreis
Pasen vieren
Goede Vrijdag en Tweede Paasdag, alle leerlingen vrij
Eindtoets groep 8
Koningsspelen

Schoolfruit
Elke week krijgen de leerlingen op woensdag, donderdag en vrijdag schoolfruit. Dit fruit wordt op
deze dagen verdeeld en/of gesneden. Dat doen ouders. Daar zijn we heel blij mee!
Helaas zijn er op dit moment 2 zieken bij deze ‘fruitsnij-ouders’. Dat betekent dat we echt handen
te kort komen. Daarom bij deze een oproep aan ouders die af en toe/regelmatig op woensdag,
donderdag en/of vrijdagochtend om 8.30 uur in de keuken willen helpen met fruit
snijden/verdelen.
De komende week krijgen de leerlingen ananas, appel en sinaasappel.
Als school hebben we afspraken kunnen maken met een schoolfruitleverancier waardoor we tot
de zomervakantie schoolfruit kunnen blijven aanbieden. Ook daar zijn we heel blij.
Terugblik audit
Dinsdag 10 maart vond een interne audit plaats, waarbij een commissie van zes mensen
(medewerkers van Catent en een trainer) de school bezochten en onderzochten hoe het gesteld
is met de kwaliteit van ons onderwijs. Zij bezochten meerdere lessen, spraken met de
leerkrachten, de intern begeleider, directeur, leerlingen en ouders. Op basis van dit bezoek
schrijven ze een auditrapport met hun bevindingen en doen ze aanbevelingen voor
verbeteringen.
In hun eerste globale terugkoppeling op de dag zelf gaven ze aan dat ze goede lessen hadden
gezien, de leerlingen betrokken zijn en met plezier naar school zijn. Leerlingen zouden wel meer
buitenlessen willen krijgen. Ook de ouders waren tevreden en gaven de school een 8,5! De
commissie gaf aan dat leerkrachten wel bij elkaar te rade gaan, maar veel meer gebruik kunnen
maken van elkaars kwaliteiten. Daar gaan we in ieder geval mee aan de slag en verder wachten
we eerst het auditrapport af.
Vakantierooster schooljaar 2020-2021
vakantie
periode
herfstvakantie
12 t/m 16 oktober 2020
kerstvakantie
21 dec 2020 t/m 1 jan 2021
voorjaarsvakantie
22 t/m 26 februari 2021
Goede Vrijdag
2 april 2021
Tweede Paasdag
5 april 2021
Meivakantie
26 april t/m 7 mei 2021
Hemelvaart + vrijdag erna 13+14 mei 2021
Tweede Pinksterdag
24 mei 2021
zomervakantie
12 juli t/m 20 augustus 2021
Nieuw thema van Trefwoord: verbinden
In dit thema onderzoeken de kinderen waarom de ervaring van verbondenheid onmisbaar is voor
jezelf en waarom het belangrijk is dat je deel mag uitmaken van je groep. In de groep ervaar je dat

je een band met elkaar opbouwt, dat je elkaar steunt als het even iets moeilijker gaat, dat je
samen ergens voor gaat of samen iets viert. Verbondenheid met de ander is een voorwaarde voor
een humane en solidaire samenleving waarin mensen ervoor en met elkaar willen zijn. We willen
het kinderen graag leren. In de onder-, midden- en bovenbouw leren kinderen dat in een
gemeenschap ook normen en waarden met elkaar worden gedeeld. Zo weet je waar je aan toe
bent en wat er van jou wordt verwacht.
Fietsen op het schoolplein
Regelmatig lopen we voor en na schooltijd buiten op het plein om ervoor te zorgen dat er niet
gefietst wordt op het schoolplein. We merken echter dat niet alleen kinderen het lastig vinden
om niet te fietsen op het plein, maar ook de ouders. We willen ouders oproepen het goede
voorbeeld te geven: stap af buiten het hek en loop (eventueel met de fiets aan de hand) op het
schoolplein.
Kwaliteit van ons onderwijs
Elk jaar nemen we in groep 3 t/m 8 in januari en in mei toetsen af van het Citoleerlingvolgsysteem. Dit zijn onafhankelijke toetsen, die de vaardigheid van leerlingen meten op
de vakken rekenen, technisch en begrijpend lezen en spelling.
Per groep wordt ook een gemiddeld niveau van vaardigheid op elk vak bepaald. Deze gemiddelde
niveaus in januari en mei, maar ook van verschillende jaren achter elkaar, kunnen we vergelijken.
Deze vergelijking maakt een trend in de resultaten zichtbaar.
Voor onze school geldt dat we door de jaren heen altijd goed scoren op de vakken rekenen en
spelling. Technisch lezen scoort goed in groep 5 t/m 8, maar laat een dalende trend zien in groep
3 en 4. Dat geldt ook voor begrijpend lezen. Deze trend past in de landelijke ontwikkeling van
dalende niveaus van lezen, leesplezier en begrijpend lezen.
Desondanks willen we als Wingerd die dalende trend graag keren. Technisch lezen en een grote
woordenschat vormen samen een basis voor goed begrijpend lezen. Daarom hebben we een plan
van aanpak geformuleerd waarop we inzetten op goed technisch lezen, verbetering van de
woordenschat en begrijpend lezen.
Informatie vanuit de MR
Op 10 maart heeft de MR vergaderd. Op de agenda stonden de audit van 10 maart, veranderende
schooltijden, vergroten van de ouderparticipatie en de trendanalyse.
Het item interne audit is besproken. Een auditcommissie heeft op 10 maart een interne audit
uitgevoerd en haar eerste resultaten mondeling met het team gedeeld. Er komt nog een verslag
van deze bevindingen met eventuele aanbevelingen waaraan de Wingerd follow up kan geven.
Daarnaast is het item veranderende schooltijden besproken. Drie jaar geleden is een onderzoek
uitgevoerd naar de behoefte aan een continurooster. Toen is toegezegd een dergelijk onderzoek
over 3 jaren wederom uit te voeren. Er is daarom nu besloten binnenkort een onderzoek door een
externe partij te laten uitvoeren naar de behoefte aan (enige vorm van) een continurooster.
Nadere invulling hiervan volgt nog.
Tevens heeft de MR gesproken over het onderwerp ouderparticipatie. Er is een aantal voorstellen
gedaan om deze te vergroten.
Als laatste is de trendanalyse van de resultaten besproken (zie uitleg in het bovenstaande stukje).

Overige informatie
Media Ukkie dagen van 27 maart tot 3 april.
Jonge kinderen zijn dol op media. Ze bladeren door boekjes, kijken filmpjes en spelen spelletjes
op de tablet. Dat biedt veel mogelijkheden, maar brengt ook risico’s met zich mee. Veel ouders en

opvoeders hebben vragen over hoe ze het beste kunnen begeleiden in het mediagebruik van hun
kind.
Op de website van Media Ukkiedagen is meer informatie te vinden (mediaukkiedagen.nl).
Muziekcursus ‘Speel je mee?’: Kennismaken met instrumenten
Per april 2020 gaat MEC Muziekschool starten met een groepscursus "Speel Je Mee, ", een
kennismaking met instrumenten, zingen en noten lezen.
We gaan samen veel zingen en muziek maken op verschillende instrumenten. We leren nieuwe
liedjes en gaan bezig met ritme. Een gezellige startcursus muziek.
(minimaal aantal deelnemers per groep 5 kinderen, maximaal 12 kinderen)
Kom je meedoen? Mail naar info@mecmuziek.nl
Wanneer: Woensdag van 17.30-18.15 uur
Voor wie: Kinderen van groepen 3–6 van alle basisscholen, 7–10 jr
Locatie: basisschool de Marshof, Tichelmeesterlaan 49
Kosten voor 8 lessen: €75,Data : 1, 8, 15, 22 april, 13, 20, 27 mei en 3juni
Jongensfeest
Op 4 april van 18.30-21.30 uur wordt er een jongensfeest georganiseerd voor alle jongens tussen
de 8 en 14 jaar.
Locatie: Jongerencentrum Rezet
Schrijf je in via e.pietersen@travers.nl

