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In dit nummer o.a.:

EPJO
Schooladvies groep 8

Terwijl het water al weer aan het zakken is wordt code rood
afgegeven vanwege een zware storm. Helaas gaat hierdoor
het uitstapje van groep 7 en 8 naar het Rijksmuseum in Amsterdam niet door. Op een later tijdstip dit schooljaar worden
de leerlingen alsnog verwacht!

Aanpak van gedrag is een terugkerend thema bij ons op
school.
Naast afspraken vanuit de Kanjertraining zijn er afspraken over
de omgang met elkaar op het schoolplein. We stimuleren de
kinderen om op een prettige manier met elkaar te spelen. Het
team introduceert de komende weken nieuwe spelletjes op het
plein. Ook worden er nieuwe spelmaterialen aangeschaft.
In hetzelfde kader doet de school mee met het EPJO
programma. Dit Educatief Programma Jongeren is een
interactief schoolprogramma met als doelstelling kinderen op
een nog beïnvloedbare leeftijd kennis te laten maken met
regels, gezag, respect en keuzes. Op dinsdag 6 februari
worden de groepen 6,7 en 8 bezocht door een tweetal
politieagenten die een interactieve les, inclusief rollespellen,
geven over “Pikken, Pesten en de Keuzes die je maakt”.

DATA
6 febr: EPJO gr 6,7, 8
Adviesgesprekken gr 8
9 febr: verjaardag juf Mariska
12 t/m
16 febr: Voorjaarsvakantie
20 febr: OR vergadering

Rapporten
Inleveren
svp

Nieuws van de OR
Over twee weken gaat er vanuit de OR een team naar de informatie avond over verkeersprojecten in Zaltbommel. Verkeersveiligheid is uiteraard erg belangrijk! Zodra hier iets uit
voorkomt stellen we u hiervan op de hoogte.

Stappenplan advies schoolverlaters Voortgezet Onderwijs
Voor de leerlingen uit groep 8 komt de advisering richting
Voortgezet Onderwijs dichterbij. Het schooladvies is het belangrijkste advies. Het toetsadvies nadat de eindtoets is gemaakt is
bedoeld als tweede advies. Advisering gaat op basis van groei
en ontwikkeling na 8 jaar basisonderwijs en de kennis die de
leerkracht(en) over de leerling heeft qua leergedrag en
werkaanpak.
Hieronder nog even een stappenplan voor de advisering van dit
schooljaar:
In week 4 en 5 worden de middentoetsen van Cito afgenomen.
De resultaten van deze toetsen zullen meegenomen worden in
bepaling van het advies voor het niveau van
het vervolgonderwijs.
Op dinsdag 6 februari horen de leerlingen van groep 8
het definitieve
advies voor de schoolkeuze. Hiervoor worden de ouders en
kinderen uitgenodigd.
Vervolgens kunnen ouders gaan inschrijven op een school voor
Voortgezet Onderwijs.
Dit moet voor 1 maart gebeuren.
In de week van 15 april zal de Centrale Eindtoets worden
afgenomen.

Voor een goede taalontwikkeling is het belangrijk veel met je kind te praten. Lees hem of haar voor,
maak geluiden en bespreek ervaringen of leg ze uit. In het begin van de taalontwikkeling is het
voorlezen uit plaatjesboeken zeer geschikt om je kind aan de taal bloot te stellen. Voordat het kind
de taal kan gebruiken, moet hij of zij de taal eerst begrijpen. Dit kan alleen door de taal ook veel te
horen. Probeer ook veel met je kind te zingen. Kinderen houden van nature erg van muziek en
vooral van liedjes waarbij er in de handen wordt geklapt of met de vingers wordt gespeeld.
Twijfelt u of heeft u vragen over de spraak- en/of taalontwikkeling van uw kind? Kom dan naar
het vrijblijvende inloop spreekuur van SpreekAtelier elke woensdag tussen 11.30 en 12.30u op
Wielkamp 10 te Zaltbommel of neemt contact op met de logopedist, Joyce van Gent, praktijkhoudend op de Van Dam School (elke woensdagochtend onder schooltijd aanwezig).

Nieuwsbrief digitaal
Deze nieuwsbrief wordt u digitaal opgestuurd. Als u (nog) geen mailadres doorgegeven heeft, vindt u de papieren versie bij de

