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Studie-/werkdag
Afgelopen dinsdag waren de kinderen vrij en had het team een studie-/werkdag. Alle analyses van
de Cito toetsen zijn afgerond, er zijn trendanalyses van de verschillende vakgebieden (spelling,
woordenschat, rekenen, technisch lezen en begrijpend lezen) gemaakt en de groepsplannen voor
het komende half jaar zijn weer klaar. Kortom, een zeer nuttige dag.
Toetsen
In de afgelopen weken hebben de kinderen allerlei Cito toetsen
gemaakt. Over het algemeen zijn we tevreden over de behaalde
resultaten. Voor het inspectiebezoek in juni, waarbij vijf Cito toetsen
meetellen (technisch lezen groep 3 en 4, rekenen groep 4 en 6 en
begrijpend lezen groep 6), zijn vier van de vijf voldoende.
MR-update
De MR heeft dit schooljaar (2015-2016) al weer vijf keer
vergaderd, de hoogste tijd dus om u even ‘bij te praten’ via de
nieuwsbrief. De belangrijkste punten die we met Roelof
hebben besproken, zijn het Plan van Aanpak en de
voortgang in het traject ter verbetering van de kwaliteit van
het onderwijs. De MR heeft het Plan van Aanpak uitvoerig
bestudeerd en zoals u ook eerder heeft kunnen lezen in de
nieuwsbrief zijn we als school op de goede weg. De MR heeft
er dan ook alle vertrouwen in dat obs De Weiert in juni van dit
jaar weer in het basisarrangement zal komen en houdt de vinger aan de pols.
Inmiddels is het Schoolplan 2015-2019 ook binnen de MR behandeld en ondertekend. U vindt het
document op de website van de school. Verder is het formatietraject voor het schooljaar
2016-2017 inmiddels ook in volle gang. De bedoeling is de formatie dit jaar eerder af te ronden,
ruim vóór de zomervakantie. Het streven zal ook nu weer zijn om acht groepen te kunnen vormen,
ieder jaar weer een uitdagende klus.
Naast bovenstaande punten hebben we in december binnen de MR ook het parkeren rondom de
school besproken. Inmiddels is hier in een eerdere nieuwsbrief ook al specifiek aandacht voor
gevraagd. Dit punt blijft onze aandacht houden. Onlangs is op de website van de school een foto
geplaatst van de MR. Zo heeft u ook een gezicht bij de huidige MR-leden. Hier vindt u overigens
ook het MR-reglement. Rest ons u nog een hele fijne voorjaarsvakantie te wensen.
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Agenda
29-02 Eerste dag voorjaarsvakantie
07-03 Weer naar school
08-03 Teamvergadering
08-03 OR vergadering
10-03 Schoolarts
15-03 Voorstelling groep 1/2 in Odoorn (school)
15-03 Teamvergadering
15-03 MR vergadering
17-03 Nieuwsbrief 14
Onze jarigen (van 26-02-2016 t/m 17-03-2016)
02-03 Kyano van Gulik (groep 3)
02-03 Jesper Olsman (groep 4)
04-03 Noah Sueters (groep 1/2 geel)
04-03 Claudia Rossing (groep 6)
05-03 Luna van der Veen (groep 4)
08-03 Danny Slomp (groep 4)
10-03 Silje Olsman (groep 1/2 geel)
11-03 Vera Stevens (groep 7)
11-03 Toby Leenen (groep 8)
12-03 Mila Lage (groep 3)
13-03 John Paas (groep 5)
14-03 Roy Klooster (groep 6)
Al vast van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst!!
Bijlage
Jeugdwandel4Daagse
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 17 maart a.s.

