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Datum

Activiteit

Wie

18
19
20
21
21

Revue groep 8 Park
Revue groep 8 Goudensteijn
Revue groep 8 Zwanenhof
Uit en thuis eten
Weeksluiting Slot:
Beeckelot ochtend
Kasteeltuin middag
Weeksluiting Park:
Zilverhof & Koningshof middag
Groepsindeling volgend
schooljaar bekend
Portretten mee naar huis
Doordraaidag, een dagje in de
nieuwe groepssamenstelling
(groep 8 geen school)

Ouders
groep 8

juni
juni
juni
juni
juni

21 juni
24 juni
26 juni

Team/K&O
Team/K&O

Team/K&O

GL = Groepsleiding; MT = Managementteam; K&O Kinderen en ouders;
MR = Medezeggenschapsraad
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Jenaplanschool Antonius Abt

Schoolnieuws

Resultaat IEP
Eindtoets groep 8
We zijn heel trots op onze
schoolscore op de IEP eindtoets
voor groep 8. Als school
behaalden we een score van
87,4 punten, ver boven het
landelijk gemiddelde 81,8.
Complimenten voor de kinderen en groepsleiders die zo hard hebben
gewerkt voor dit prachtige resultaat.

14

Hoewel we ontzettend blij en trots zijn willen we ook nu benadrukken dat de ontwikkeling van
een kind veel en veel méér is dan alleen een mooi resultaat op de IEP toets. We hebben de IEP
toets niet nodig om te zien hoe onze kinderen geleerd hebben om samen te werken, kritisch te
denken, te communiceren, te plannen, te zorgen voor een ander, veerkracht te tonen, zich in te
leven in de ander, zelfstandig te zijn, te presenteren, te reflecteren, verantwoordelijkheid te
nemen, door te zetten als het moeilijk wordt, te helpen, te delen, te troosten, creatieve
oplossingen te bedenken, te ondernemen, te respecteren en nog zo veel meer. Als school willen
we een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kennis, persoonlijkheid én vaardigheden dit in
onderlinge samenhang en balans.

Schoolfotograaf
Op vrijdag 21 juni komt de schoolfotograaf om kinderen die afwezig waren alsnog op de foto te
zetten.
Groepsindeling komend schooljaar
Komende week gaan wij met de kinderen de groepsindeling bespreken. De afgelopen weken
zijn we met elkaar intensief aan de slag geweest om de kinderen allemaal een zo goed
mogelijke plek te geven binnen de stamgroep. Zoals we al eerder schreven is dit ieder jaar een
flinke puzzel, maar ook een mooi proces. Voor wie het even kwijt is, of niet gelezen heeft, hoe
gaat dat de groepsindeling ook alweer?
Bij de groepsindeling gaan wij uit van de professionele groepsleiders die de kinderen uit de
stam goed kennen. Zij bepalen op basis van hun observaties, het sociogram en vaak ook de
gesprekken met kinderen, welke kinderen samen in de stamgroep blijven of welke kinderen
samen naar een andere stamgroep gaan. Kinderen gaan nooit alleen naar een andere
stamgroep, altijd met een ander kind uit de stamgroep óf met de stamgroepleider mee als die
van stamgroep wisselt.
Bij het maken van de verdeling spelen heel veel aspecten een rol: welke kinderen zitten er al in
een stamgroep, aantal jongens-meisjes, hoeveel kinderen met een specifieke
ondersteuningsbehoefte zitten er in een groep. We maken een beredeneerde afweging en kijken
naar wat er nodig is in een stamgroep groepsbouwers, groepsbinders enz. Natuurlijk kunt u als
ouder een aantal aspecten/het totaalplaatje niet overzien. Daarom is het de
verantwoordelijkheid van de groepsleiding om met zo veel mogelijk van deze aspecten rekening
te houden en de groepsindeling gezamenlijk, met heel veel zorg vast te stellen.
Gelukkig weten wij ook hoe flexibel kinderen zijn en weten
wij ook uit ervaring dat een plek die op het eerste gezicht
spannend lijkt ook een heel fijne plek kan worden. Daarom
gaan wij vrijdag samen met de kinderen bespreken hoe de
groepsindeling komend jaar wordt en we gaan even
kennismaken met kinderen van de nieuwe groep. Na
schooltijd mailen wij aan alle ouders de indeling van de
stamgroep waar de kinderen komend jaar zitten.
Van u vragen wij om vertrouwen te hebben in de groepsleiders en om de gemaakte keuzes met
een open blik tegemoet te treden. Mocht u toch een vraag hebben naar aanleiding van de
groepsindeling dan verzoeken wij u deze te mailen naar de huidige groepsleider en de
locatieleider. Op de Doordraaidag van 26 juni gaan wij met alle groepen een dagje wennen aan
de nieuwe samenstelling om na de vakantie met vertrouwen te kunnen starten.

Resultaten van de (CITO) eindtoetsen 2018-2019
In deze periode zijn alle kinderen vanaf groep 3 druk bezig met de (CITO) eindtoetsen. Wij
willen deze resultaten uiteraard graag met de kinderen en met u delen. Omdat wij niet in de

mogelijkheid zijn om de resultaten toe te lichten, op het moment dat de portretten meegaan,
kiezen wij er bewust voor om de resultaten te bespreken in het gesprek aan het begin van het
volgend schooljaar. Samen kunnen we dan kijken hoe de eindtoetsen zijn gemaakt, welke
ontwikkeling er plaats heeft gevonden en welke leerdoelen we samen met de kinderen gaan
stellen. Mocht u echt niet kunnen wachten tot na de vakantie; dan kunt u een uitdraai vragen
aan de groepsleider in de wetenschap dat er op dat moment geen ruimte is voor een
uitgebreide toelichting.

Portretmappen
Alle groepsleiders zijn weer druk aan de slag met het schrijven van het portret voor uw kind.
Kijkt u (met uw kind(eren)) even of de map nog thuis is? Wij willen de portretten graag
meegeven in de portretmap.

Van Brug naar Brugklas
Misschien heeft u er in de krant al wat over gelezen. Dit jaar hebben al
onze groep 8 kinderen meegedaan aan het Bossche Evenement: Van Brug
naar Brugklas. Een mooie dag ter voorbereiding op de start in het
voortgezet onderwijs. Een dag van ontmoeten en kennismaken met de
kinderen van de nieuwe school, samen nieuwe ervaringen opdoen en leuke
workshops volgen!

Revue groep 8
Er wordt gezongen, gedanst, gerepeteerd, gebouwd, geoefend en
veel plezier gemaakt. In de bovenbouwclusters wordt heel hard
gewerkt door kinderen van groep 8 aan de revue, het sluitstuk van
8 jaar talent ontwikkelen op de basisschool. In week 25 schitteren
al onze talenten op het podium, dit jaar het podium van Perron 3.
Omdat in Perron 3 alleen de kinderen, ouders en groepsleiders
komen die uitgenodigd zijn door onze groep 8-ers bekijken de
andere kinderen de revue op school tijdens een speciale
schoolvoorstelling.
De




voorstelling in Perron 3 is op de volgende data:
Cluster Park
revue dinsdag 18 juni
Cluster Goudensteijn
revue woensdag 19 juni
Cluster Zwanenhof
revue donderdag 20 juni

Exit onderzoek groep 8 kinderen en ouders
Onderstaande brief ontvangt u volgende week via Schoudercom in uw mailbox met het verzoek
voor 7 juli de vragenlijst in de vullen. U kunt ook de link in deze Flits gebruiken om de
vragenlijst te openen.
Beste ouders van groep 8,
Uw kind verlaat over enkele weken ons Kindcentrum. Wij willen graag weten hoe tevreden u
bent over het Kindcentrum. Daarom stellen we u vragen over het onderwijs en de sfeer.
Daarnaast wil het voortgezet onderwijs graag weten waarom ouders/leerlingen voor een
bepaalde school kiezen. Daarom stellen we aansluitend een aantal vragen over dat
keuzeproces.
Het invullen van de vragenlijst duurt circa 7 minuten.
U kunt de vragenlijst invullen door op de onderstreepte tekst hieronder te klikken.
Hiermee start u een bladzijde op internet.

http://Edudat.Vragenlijst-ouders-Antonius-Abt-exit-en-keuze-28052019.sgizmo.com/s3/
Wij verzoeken u de vragenlijst vóór 7 juli 2019 in te vullen.
De uitkomsten van de vragenlijst worden anoniem weergegeven. Dat betekent dat er alleen op
schoolniveau wordt gerapporteerd, zodat individuele ouders niet herkenbaar zijn. Het onderzoek
wordt uitgevoerd door Edudat, een landelijk onderzoeksbureau dat werkt voor het onderwijs.

Jas kwijt…!
Heeft iemand de zomerjas van Mathijs Bertrand gevonden?
Het is een blauwe gewatteerde jas van het merk Indian blue jeans,
maat 152. Zie foto.
De jas is zoekgeraakt, ergens op school, op of rondom het schoolplein of op
de weg van huis naar school. Alvast bedankt!
Als u hem heeft gevonden wilt u hem dan afgeven bij de administratie of
de locatieleider.

Op vakantie naar Indonesië, Turkije, Kaapverdië,
Marokko……?
Gaat u dit jaar met uw kinderen op vakantie naar het buitenland? Zorg
dat u goed voorbereid bent en dat u en uw kinderen gevaccineerd zijn.
Want…ook voor landen rond de Middellandse Zee zoals Marokko en
Turkije, maar ook voor landen verder weg zoals Kaapverdië of Indonesië adviseert de GGD
vaccinaties tegen o.a. besmettelijke geelzucht (hepatitis A).
Kinderen kunnen deze ziekte gemakkelijk oplopen. De ziekte kan zich na terugkomst van
vakantie via de toiletten, deurklinken, kranen en handdoekjes op kindercentra en crèches
verspreiden. Hierdoor worden meer kinderen ziek en vervelender nog: zij nemen het op hun
beurt weer mee naar huis met vervelende gevolgen voor de ouders en broertjes/zusjes. Met
goede voorbereidingen en een vaccinatie zijn veel gezondheidsproblemen te voorkomen. Meer
informatie over geelzucht en andere reis-gerelateerde ziekten vindt u op de website van GGD
Reisvaccinaties . U kunt eenvoudig online een afspraak maken bij een GGD in uw regio.

Typediploma
Tiepiesss geeft weer een typecursus na schooltijd; aanvang donderdag 29 augustus.
Dit schooljaar heeft Carmen van Tiepiesss veel leerlingen van onze school blind, met tien
vingers leren typen. Omdat wij het belangrijk vinden dat kinderen de kans krijgen deze handige
en belangrijke vaardigheid aan te leren in een omgeving die voor hen vertrouwd is, samen met
vriendjes, vriendinnetjes of klasgenootjes hebben we met haar afgesproken dat ze volgend
schooljaar weer een typecursus mag organiseren.
De cursus start op donderdag 29 augustus en bestaat uit 12 bijeenkomsten van 45 minuten.
11 lessen en tijdens de 12e bijeenkomst wordt het type-examen afgenomen. Carmen vangt de
cursisten direct na schooltijd op en geeft ze iets te drinken en wat lekkers, zodat ze even
kunnen bijkomen van hun schooldag. Kinderen leren met behulp van het kindvriendelijke
programma GigaKids.
De cursusprijs is EURO 138,50. Carmen informeert ouders regelmatig per e-mail over de
voortgang en ouders mogen ook altijd voor of na de les even binnenlopen om te kijken of te
informeren.
Een goede typevaardigheid is erg handig voor uw zoon of dochter omdat er op het Voortgezet
Onderwijs dagelijks met laptops wordt gewerkt. Ook worden de toetsen over het algemeen
digitaal afgenomen. Goed blind kunnen typen levert voor uw kind veel tijdwinst op, kost minder
energie en voorkomt gewrichtsklachten. Daarbij kan uw zoon/dochter beter nadenken over de

inhoud van een vraag en is hij/zij bij het typen van het antwoord niet druk met het zoeken naar
letters (onnodige inspanning).
GigaKids heeft een speciaal programma beschikbaar voor kinderen met dyslexie, ADHD of
autisme. Indien het gewone programma "te lastig" is voor uw kind dan zal in overleg met u het
Xtra-programma worden ingezet.
Meer informatie en een inschrijfformulier voor de cursus op onze school treft u aan
op www.tiepiesss.nl
We wensen u veel leesplezier en een fijn weekend!

