Nieuwsbrief januari 2019

Beste ouders,
In deze nieuwsbrief alleen maar nieuws vanuit de directie. Na een drukke decembermaand
zijn we vorige week uitgerust gestart aan het tweede gedeelte van het schooljaar. Ook vanaf
deze plaats wensen wij u als team een gezegend 2019. Nogmaals bedanken wij de
vrijwilligers die een bijdrage hebben geleverd aan Sinterklaas en de Kerstviering. Op school
en in de kerk hebben wij de geboorte van Jezus, de Zoon van God gevierd. We hebben
gezongen over Kerstmis dat meer is dan een boom vol met ballen, liedjes en slingers en
sfeer overal. Kerst is steeds opnieuw ervaren dat Jezus het Licht van de Wereld is, Jezus
geeft ons hoop en Jezus brengt vrede. Wij mogen onze hand leggen in die van Hem!

In de verhalen van de komende weken vertellen de teamleden over het opgroeien van
Jezus, de roeping van de discipelen en het steeds groter worden van het Koninkrijk van God.
Naast deze verhalen, de gesprekken en het zingen over starten we met de CITO afname.
Deze methode onafhankelijk toetsen geven ons als team een objectief beeld van de
didactische ontwikkeling van uw kind(eren). In alle rust worden deze toetsen gemaakt. We
hebben we ervoor gekozen om één toets per week centraal te stellen. Deze week toetsen
we begrijpend lezen, volgende week rekenen en in de laatste week de spelling. Ook wordt

het technisch lezen getoetst. Dit wordt afgenomen door de eigen leerkracht waardoor de
groep tijdelijk vervangen wordt door meester Matthias, juf Esmée of juf Lisette. De kleuters
worden in groepjes getoetst. Juf Marieke neemt ze af in groep 1. Juf Ineke doet dat in groep
2 terwijl juf Marieke zich ontfermt over de rest van de groep. In het komende rapport
worden de uitslagen verwerkt en zijn de resultaten onderwerp van gesprek op het
tussengesprek.
Het eerste rapport komt op 8 februari aanstaande mee naar huis. In deze week kunnen de
ouders van de groepen 1 tot en met 3 het oudergedeelte van het rapport verwachten. De
uitkomst hiervan is onderdeel van het tussengesprek welke plaatsvinden op 11, 12 en 13
februari aanstaande. De intekenlijsten hangen vanaf donderdag bij de groepen.
Voor de vakantie zijn er tevredenheidspeilingen uitgezet onder leerlingen en ouders. Op dit
moment zijn er 33 ouders van de 103 gezinnen die hebben gereageerd. Er zijn 59
antwoorden nodig om de uitslag valide/betrouwbaar te laten zijn. Mag ik u vragen om
alsnog de korte vragenlijst in te vullen ? Bent u de inlogcode kwijt, dan graag een reactie via
de mail, u krijgt hem opnieuw aangeleverd.

Voor wat betreft de leerlingtevredenheidspeiling. Op dit moment zijn er 149 leerling scores
verwerkt. Dit heeft te maken met het aantal zieken voor de vakantie. Deze week worden de
laatste gegevens ingevuld en verwerkt. De eerste resultaten laten zien dat het gros van onze
leerlingen met plezier naar school komt, vriendjes/vriendinnetjes heeft en zichzelf durft te
zijn op school. Met de leerlingen die minder met plezier naar school komen, of ervaren dat
ze minder vriendjes/vriendinnetjes hebben of minder zichzelf durven te zijn wordt een
aanvullend kindgesprek gevoerd om te kijken hoe het komt en wat er nodig is.
Onderstaand bericht heb ik ontvangen van Christine Huisjes, voorzitter van de gebedsgroep.
Namens de gebedsgroep van Aan Boord willen we alle kinderen en ouders een heel goed en
gezegend 2019 wensen!
De gebedsgroep komt elke maand bij elkaar om te bidden voor de school, de leerlingen en
leerkrachten en wat er verder nog ter tafel komt. We nodigen ouders van harte uit om een keer mee
te bidden of aanwezig te zijn! We komen 1x per maand bij elkaar, meestal op een vrijdagochtend om
9u00. De datum wordt afgesproken via de gebedsgroep-app, dus mocht je een keer willen komen,
stuur mij dan een mailtje via christinevenema@gmail.com, dan ontvang je een uitnodiging voor de
eerstvolgende gebedsgroepmeeting.

Op 29 januari aanstaande vergadert de MR junior vanaf 19.00 uur mee met de volwassen
MR. Mocht u interesse hebben in MR deelname voor het komende schooljaar, dan bent u
vanaf 19.30 uur van harte welkom om mee te vergaderen. Bent u liever praktisch bezig, dan
bent u van harte welkom om een afspraak te maken met één van onze OC leden.
En zoals u wellicht in de krant heeft kunnen lezen is de eerste griepepidemie een feit. Het
ziekteverzuim onder het team van Aan Boord is verhoudingsgewijs laag. Toch kan het
voorkomen dat we te maken krijgen met afwezige collega’s en er geen vervanging is. Het
streven is dit te melden op de avond voorafgaand aan de volgende dag. Mocht dit
onverhoopt niet lukken, dan mail ik op de dag zelf. Opvang in een andere groep is altijd
mogelijk. Over de eventuele onderwijsstaking op 15 maart aanstaande is nog te weinig
bekend. Ik houd u daarover op de hoogte.
Ada Tiemes

Van harte gefeliciteerd Mick, Sterre, juf Ineke, Rosa, Douwe, Nordin,
Jeffrey, Cathelijne, Karlijn, Julian, Queeny, juf Marleen, juf Esmée, Yesselin,
Sam, Noëlle, Kevin, Amy, Isabel, Timme, Caithlinn en Thirsa.

Allen een fijne dag gewenst!

