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Werkgroep educatief partnerschap
Op de ouderavond die in november georganiseerd werd, hebben wij met een aantal ouders “Een
Lagerhuis” gehouden. Hierin zijn meningen gegeven rondom educatief partnerschap en hebben
wij veel tips gekregen om hier in de toekomst mee aan de slag te gaan.
Om hier verder vorm aan te geven willen wij een werkgroep gaan vormen over dit thema. Deze
werkgroep zal bestaan uit twee leerkrachten, een directielid en ouders. Wilt u meedenken over
het inzetten van educatief partnerschap De Krommen Hoek? Meld u dan aan bij Koen of
Marieke op info@bskrommenhoek.nl of loop even binnen.

Werkgroep communicatie
Ook hebben wij een werkgroep communicatie in het leven geroepen, wederom bestaande uit
twee leerkrachten, een directielid en ouders. Deze werkgroep gaat zich buigen over het, op de
juiste manier, communiceren en profileren naar de omgeving binnen en buiten de school.
Omdat er vorig schooljaar al met enkele ouders gesproken is over deze werkgroep, hebben we
de ouders die daar toen bij betrokken waren uitgenodigd om deel te nemen. Mocht u interesse
hebben om aan te sluiten, dan horen wij dat graag.
Studiedag 1 februari
Op vrijdag 1 februari staat de volgende studiedag op de agenda. De kinderen zijn de hele dag
vrij. Het team gaat aan de slag met verschillende thema’s. Zo willen wij de kwaliteit van onze
instructies onder de loep nemen, gaan we educatief partnerschap verder op de kaart zetten en
bereiden we klassenbezoeken voor met betrekking tot onze eigen professionele ontwikkeling.

Afnemen van Cito-toetsen
Momenteel zijn groep 2 t/m 8 druk bezig met het maken van de midden-toetsen van Cito. Dit
zijn landelijke toetsen die het niveau en voortgang van de kinderen, de groep en de school
kunnen monitoren. Vakgebieden die getoetst worden zijn: technisch lezen, begrijpend lezen,
rekenen, spelling en woordenschat.
Dit jaar zijn er enkele wijzigingen en de manier van afnemen. Zo worden de toetsen van
begrijpend lezen niet meer voorgelezen aan kinderen die moeite hebben met technisch lezen.
Wij hanteren met alle groepen de afspraken die Cito stelt. Op deze manier krijgen wij een
consistent beeld en zijn wij beter in staat de resultaten te analyseren en schoolbreed te
evalueren.
Aan de hand van de resultaten van Cito en de observaties in de klas worden nieuwe
groepsplannen gemaakt voor de tweede periode van het schooljaar.
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IEP-toets groep 6,7 en 8
Dit jaar introduceren wij een nieuwe toets. Dit is de IEP (Bureau ICE). Deze toets geeft een
compleet beeld van wat een kind kan op het gebied van hoofd (taalvaardigheid,
rekenvaardigheid), hart (voorkeuren en persoonlijke kenmerken van kinderen) en handen
(praktische vaardigheden). Door naast de cognitieve vaardigheden van het kind ook te kijken
naar doorzettingsvermogen, motivatie, studievaardigheden, sociaal emotionele ontwikkeling
en praktische vaardigheden als sportiviteit en muzikaliteit, komen alle talenten van het kind in
beeld. Een kind is namelijk meer dan taal en rekenen.
Wij proberen de IEP dit jaar uit in de groepen 6 t/m 8, naast de reguliere Cito-toetsen. De toets
wordt volledig digitaal afgenomen en vindt maar een keer per jaar plaats. Groep 8 heeft de toets
inmiddels afgerond, groep 7 maakt deze rond de meivakantie en groep 6 aan het einde van het
jaar. Wij houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen.
Voor meer informatie over de IEP, kijk op:
https://www.bureau-ice.nl/basisonderwijs/iep-leerlingvolgsysteem/
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Rapporten, portfolio’s en oudergesprekken
Op 1 maart gaan de rapporten (groep 3 t/m 8) mee naar huis. De groepen 1 en 2 nemen
portfoliomappen mee.
De 10-minutengesprekken voor groep 3 t/m 7 zijn gepland op maandagmiddag 18 maart en
woensdagmiddag 20 maart. Deze vinden plaats zonder kinderen.
Groep 8 voert nog voor de carnavalsvakantie de adviesgesprekken op uitnodiging van Aniel.
De portfoliogesprekken van groep 1 en 2 vinden gedurende de hele week van 18 maart plaats in
de middagen. Hierbij zijn kinderen wel aanwezig, zodat zij zelf aan ouders kunnen vertellen
waar zij op school aan gewerkt hebben.
U dient zich zelf in te schrijven voor een dag en tijd. De inschrijflijsten hiervoor komen bij het
lokaal van elke klas te hangen. U krijgt een Parro-appje van de leerkracht zodra deze
beschikbaar zijn.
Denkt u eraan om de afspraak tijdig persoonlijk of per telefoon af te zeggen als er onverwacht
toch iets tussenkomt? Wij vragen uw begrip voor de tijd die voor het gesprek gepland staat.
Mocht u tijdens het gesprek ondervinden dat 10 minuten niet voldoende zijn, kunt u altijd een
vervolgafspraak bij de leerkracht maken.

Carnaval
Ook dit jaar laat De Krommen Hoek carnaval niet ongemerkt voorbij gaan. De opzet is dit jaar
wat anders dan andere jaren. Waar we voorheen een onderscheid maakten tussen onder- en
bovenbouw, hebben we er nu voor gekozen om een gezamenlijke carnavalsviering te houden.
Wij denken dat dit het gevoel van saamhorigheid ten goede zal komen. Bovendien kunnen de
kinderen van de bovenbouw de kinderen van de onderbouw begeleiden. Op vrijdagochtend 1
maart gaan we daarom met groep 1 t/m 8 hossend de vakantie in onder leiding van DJ Giel.
Verder kijken we van elke groep naar een optreden en kan er gedanst worden. Voor de kinderen
die de drukte even zat zijn, zullen wij zorgen voor een rustigere activiteit. Uiteraard mogen de
kinderen verkleed naar school komen. Wij willen u wel vragen om nepwapens thuis te laten om
er een vredige carnavalsviering van te maken. Ook dingen als
confetti, serpentines en spuitbussen graag thuislaten.
‘s Middags zijn alle kinderen vrij.
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Carnaval Creatief
Elk jaar worden de groepen 6,7 en 8 uitgenodigd om deel te nemen aan Carnaval Creatief.
Tijdens dit evenement gaan de kinderen in groepjes een houten bord versieren in het
carnavalsthema. Dit vindt plaats in de tent op de markt van Son. De winnende borden zien we
terug op de prinsenwagen. Natuurlijk zijn we dit jaar ook weer van de partij en wel op
dinsdagochtend 19 februari van 09.00 uur tot 11.00 uur. De kinderen mogen allemaal verkleed
komen. Let er wel op dat de kleding vies kan worden, omdat er met verf wordt gewerkt. Denken
jullie op deze dag aan de fiets?

TSO-rooster
Het TSO-rooster voor de komende periode ziet er als volgt uit:
maandag

28 januari

Lena van den Oever

dinsdag

29 januari

Anne Brouwers

donderdag

31 januari

Lieke & Suzanne Schmetz

maandag

4 februari

Lina van Boven

dinsdag

5 februari

Lola Liv Knottnerus

donderdag

7 februari

Royce Langenberg

maandag

11 februari

Sem Lokker

dinsdag

12 februari

Anouk Hulsen

donderdag

14 februari

Dorus van de Kerkhof

maandag

18 februari

Quiny Döll

dinsdag

19 februari

Renske & Elin Lernout

donderdag

21 februari

Julian van Houwelingen

maandag

25 februari

Sammie Straten

dinsdag

26 februari

Thijs & Luuk van den Akker

donderdag

28 februari

Jaimy & Jayden Verhaegh
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Vrije vrijdagmiddagen en studiedagen
Vrije vrijdagmiddagen:
- vrijdagmiddag 1 maart
Studiedagen:
- vrijdag 1 februari (hele dag vrij)
- donderdagmiddag 14 maart (alleen ‘s middags vrij)

