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IN DEZE
ICHTHUSINFO:
PARRO
TOETSEN

VOORWOORD
Beste ouders van onze leerlingen,

De eerste vakantie is al in zicht. Wat gaat de tijd toch
snel en wat genieten we allen intens van onze kinderen.
We hebben een leuke opening gehad voor de Kinder
Boeken Week. Wat wilde u vroeger worden? Wellicht is
dit een leuk gespreksonderwerp aan de eettafel.

IN GESPREK MET DE
LEERKRACHT(EN)

Veel leesplezier!

Met vriendelijke groet,

KERSTAVOND 24 DEC.
WIE ZIJN WIJ?
NIEUWE LEERKRACHTEN
MOVE MATES
MUZIEKPODIUM
BAAMBRUGGE
AGENDA

Aniela Meertens
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PARRO
In parro is sinds kort de mogelijkheid

IN GESPREK MET DE
LEERKRACHT(EN)

om absentie te melden. Mocht uw kind

Tijdens een schooljaar heeft u mogelijk

ziek zijn? Dan kiest u voor de

meer of minder contact met de leerkracht.

absentiereden ziek. Heeft uw

Omdat wij het ontzettend belangrijk vinden

zoon/dochter een afspraak bij de

om die ouder-school-kind driehoek te

tandarts/dokter/orthodontist etc. dan

behouden zijn er een aantal vooraf

kunt u dat aangeven middels afwezig,

geplande gesprekken.

geeft u dan aan hoe laat uw kind weer

Een aantal zijn facultatief. Dit betekent dat

op school is.

u zich kunt inschrijven, maar dit is niet
verplicht. Het kan hierbij wel voorkomen dat

TOETSEN

de leerkracht u specifiek uitnodigd om
bepaalde zaken te bespreken. Daarnaast

Uw kind maakt in de groepen
verschillende toetsen. Vanaf groep 3
zijn er bijvoorbeeld de reken-, taal- en
spellingstoetsen. In de bovenbouw
komen hier de Engelse en Blinktoetsen
bij. Wij begrijpen dat u als ouders
inzage wilt hebben in de gemaakte

zijn er een aantal verplicht. Hierin
bespreken we o.a. de resultaten van uw
leerlingen en maken we kennis. Wij
verzoeken u dan ook bij inschrijving
aanwezig te zijn om de afgesproken tijd. De
gesprekken worden alleen in die specifieke
week gevoerd.

toets van uw kind(eren). De
zaakvaktoetsen (Engels en Blink)
worden na beoordeling en klassikaal
bespreken mee naar huis gegeven. De
basisvakken (rekenen, taal en spelling)
worden klassikaal nagesproken en
wanneer dat nodig is met de leerlingen
individueel nagelopen. Deze toetsen
worden niet naar huis meegegeven.

Hieronder ziet u welke gesprekken er
standaard op de planning staan en of ze
facultatief of verplicht zijn:
September: omkeergesprekken - verplicht
(tenzij uw zoon/dochter voor het tweede
jaar bij de leerkracht in de klas zit)
November: voortgangsgesprek - facultatief
Februari: rapportgesprek - verplicht
April: voortgangsgesprek - facultatief
Juni: rapportgesprek - verplicht
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Een moderne kleine dorpsschool, waar wij ieder kind zien, echt zien.

KERSTAVOND
Dit schooljaar begint de kerstvakantie op eerste kerstdag. Wij begrijpen dat dit onhandig is
wanneer u kerst bij familie viert (of in het buitenland).

24 december vrij zijn.

Om die reden zal de school ook vrijdag

De laatste schooldag van 2021 zal zijn op donderdag 23 december. Op

dezelfde dag is ook de kerstviering.

NIEUWE LEERKRACHTEN

WIE ZIJN WIJ?

In de vorige nieuwsbrief gaf ik u al aan dat wij druk
De afgelopen jaren is het team aardig

in gesprek zijn met meerdere kandidaten voor de
veranderd. Om u een klein beetje kennis te

dagen in groep 4/5 en de dag in groep 1/2. De

BELANGRIJK:

gesprekken zijn veelal met uitzendbureau's.
Daarnaast hebben wij een heel fijn gesprek gehad
met een leerkracht die na de kerstvakantie 3 dagen
samen met Charlotte in groep 4/5 komt te staan.

laten maken met het team zal er iedere
nieuwsbrief een 'wie zijn wij?' zijn.
In dit kleine interview zal ik twee vragen
stellen en één dilemma aan de teamleden
om hen beter te leren kennen.

Wie zij is ontvangt u later van ons, wanneer haar
huidige werk op de hoogte is gebracht. Daarnaast
zijn we in gesprek met een leerkracht voor groep 1/2
vanuit het uitzendbureau. Tanya zal na de
herfstvakantie gaan starten in de groep op vrijdag.
Zij zullen zich in een later bericht aan u voorstellen.

Dit keer: Juf
Groep: 4/5

Charlotte

8 jaar op de Ichthusschool

Kernkwaliteit volgens Aniela:

Vrolijk!

Daarnaast begint meester Menno vanaf november
als gymdocent op donderdag.

JUF CHARLOTTE

Wat is het eerste wat je zou invoeren als je de baas van de wereld zou zijn?
Dat iedereen elke week een stuk natuur moet opruimen.

Waarom?
Omdat we er met z'n alle een zooitje maken van de wereld. Ik ben twee jaar terug in Bonaire
geweest en die hebben een super mooie onderwater wereld, maar op het land is het een grote
zooi.

Wat is jouw geheime superkracht?
Ik kan goed koken (denk ik..), maar dat is niet geheim. Maar dat is inderdaad niet geheim.. wat is
wel je geheime superkracht? Veel mensen weten denk ik niet dat ik heel goed kan zingen.

Zo hard moeten lachen dat je vriendelijk wordt verzocht de bioscoop te verlaten of iemand
die voor je zit in de bioscoop die maar niet stopt met lachen?
De eerste, anders heb ik last van een ander. En als ik al eens naar de bioscoop ga, dan ben ik
luidrustig. Maar ik kan ook heel goed doen alsof ik het niet ben die zo luidruchtig aan het lachen
is.

Aan wie geef jij het stokje door voor de volgende Wie zijn wij??
Aan juf Verena
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Alleen ben je sneller, samen kom je verder

MOVE MATES
Groep 7/8 is gestart met ‘Move Mates’. Het programma Move Mates leidt de kinderen uit
groep 7 en 8 op tot speelpleincoach. Zij organiseren en begeleiden, met behulp van speciale
speelpleinkaarten, allerlei beweegactiviteiten op het schoolplein. Voorbeelden van spellen die
al gespeeld zijn: rupsbal, Chinese Muur, trefbal en tikbal. Het resultaat: een pauze vol
beweging, plezier en persoonlijke ontwikkeling.

Move Mates aan het woord:

BELANGRIJK:

“We organiseren spellen zodat niemand zich eenzaam of buitengesloten hoeft te voelen in de
pauze.”

~ Sami groep 7

“Ik vond het leuk om Move Mate te zijn, omdat je een spel speelt met veel kinderen.”
~ Lucas Lutz groep 8

“Sommige kinderen staan alleen in de pauze, door Move Mates kunnen ze toch spelen”
~ Jochem groep 7

“Ik heb geleerd dat we het wel goed moeten organiseren, zodat alles soepel verloopt.”
~Aimée groep 7
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MUZIKAAL PLEZIER BIJ MUZIEKPODIUM BAAMBRUGGE
Wat is er nou leuker dan je kind muzikaal te zien shinen op het podium? Bij Muziekpodium
Baambrugge kan het, op

vrijdag 5 november

in het Dorpshuis.

Wat is Muziekpodium Baambrugge?
Het Muziekpodium biedt beginnende en gevorderde muzikanten (van alle leeftijden) een open
podium om van zich te laten horen. Het maakt niet uit welk instrument een kind speelt, of hoe
goed het is. De ervaring leert dat het hen een leuke én leerzame ervaring oplevert. Klassiek, pop,
ballads, hardrock, koorzang; het mag allemaal. Er zijn geoefende muzikanten aanwezig om te
begeleiden op gitaar, piano of drum. Kijk voor meer informatie en foto’s van vorige edities op de
facebookpagina van het Muziekpodium. Vragen stellen én aanmelden kan via een app/sms naar
het Muziekpodium: 06-24246125 of e-mail (muziekpodiumbaambrugge@hotmail.com).

Bandclinic
Wil je kind optreden en zoekt het anderen om mee samen te spelen? Of heeft het al een groepje,
maar hebben ze nog wat begeleiding nodig? Meld ze dan vóór 15 oktober via een mailtje
(r.m.tdlohreg@hetnet.nl) aan voor de bandclinic van René Tdlohreg, een Baambrugse gitarist met
veel bandervaring. Ze leren er samenspelen en werken toe naar het optreden tijdens het
Muziekpodium. De clinic (tweede helft van oktober) is bedoeld voor kinderen met al enige
instrumentervaring. Geef bij aanmelding naam, instrument en muziekkeuze door en laat weten
welke begeleiding nodig is.

AGENDA:

Maandag 4 t/m donderdag 14 oktober: Kinderboekenweek
Zaterdag 16 oktober t/m zondag 24 oktober: Herfstvakantie
Maandag 25 oktober: Luizencontrole
Woensdag 27 oktober: Workshopmiddag
Maandag 1 november: MR-OR-Teamvergadering
Aniela aanwezig op school:
Donderdag 14 oktober, vrijdag 15 oktober
Maandag 25, dinsdag 26, donderdag 28 ('smiddags) oktober
Maandag 1, dinsdag 2, donderdag 4 november
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