Nieuwsbrief februari 2019
Belangrijke data voor uw planning:
4 februari t/m 27 februari
: Invulmogelijkheid tevredenheidsmeting
4 februari
: Groep 8 Sneak(p)review bezoek Pontes
15 februari
: Warme truiendag
22 februari
: Groep 1/2 vrij
25 februari t/m 1 maart
: Adviesgesprekken groep 8
25 februari t/m 15 maart
: IOP gesprekken
4 maart t/m 8 maart
: Voorjaarsvakantie
Afwezigheid/vervanging:
5 februari
8 februari
18 februari

: Juf Natasja ’s ochtends afwezig (directieoverleg)
: Juf Agnes afwezig, juf Marjolein vervangt
: Juf Natasja hele dag afwezig (scholing)

Vakantierooster 2019-2020
Let op, hieronder vindt u het vakantierooster voor schooljaar 2019-2020.
Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie:
Goede vrijdag:
Tweede Paasdag:
Meivakantie:
Bevrijdingsdag:
Hemelvaartsdag:
Tweede Pinksterdag:
Zomervakantie:

14 oktober 2019 t/m 18 oktober 2019
23 december 2019 t/m 3 januari 2020
24 februari 2020 t/m 28 februari 2020
10 april 2020
13 april 2020
20 april 2020 t/m 1 mei 2020
5 mei 2020
21 mei 2020
1 juni 2020
13 juli 2020 t/m 21 augustus 2020

Studiedagen:

6 januari 2020 & 4 mei 2020

Er zal nog één studiedag gepland worden in het najaar van 2019. Hiervan wordt de datum voor de
zomervakantie bekend gemaakt.
Tevredenheidsmeting
Het is alweer twee jaar geleden dat er een tevredenheidspeiling is
afgenomen onder ouders en leerlingen. Daarom houden we binnen Albero
begin februari op alle scholen opnieuw een peiling.
U krijgt dan via de mail informatie hoe u deze peiling kunt invullen. Hoe
meer ouders meedoen, hoe beter we in beeld hebben hoe u als ouder tegen

de school aankijkt en wat we eventueel kunnen verbeteren. We hopen op uw medewerking.
Ook zal er onder de leerlingen van groep 6-7-8 een tevredenheidsmeting uitgevoerd worden. Deze
zal op school ingevuld worden. Daarnaast is er ook nog een meting voor medewerkers. Ook deze
uitslagen gebruiken wij voor het optimaliseren van ons onderwijs.
De link die u ontvangt is van Qschool. Let dus goed op bij het verwijderen van mail!
IOP schrijftijd
Dit schooljaar hebben we allerlei extra gelden die zijn ingezet voor werkdrukvermindering. Op onze
school zijn deze onder andere ingezet om leerkrachten met een eigen klas tijd (tijdens schooltijd) te
geven voor het schrijven van de Individuele Ontwikkel Plannen. Afgelopen IOP periode heeft dit voor
de eerste keer plaatsgevonden. Half februari wordt IOP 2 geëvalueerd en worden de nieuwe IOP’s
opgesteld. In het schemaatje hieronder kunt u zien wanneer welke leerkracht vrij geroosterd wordt.
De klas zal dan overgenomen worden door
juf Ilona.
Dinsdagmiddag 5 februari: Juf Sandra
Donderdagmiddag 21 februari: Juf Saskia
Woensdagmiddag 27 februari: Juf Agnes
Maandag 25 februari: Juf Saskia
Donderdagmiddag 28 februari: Juf Abigaël
In de week voor de voorjaarsvakantie zal
IOP2 in de daarvoor bestemde map
meegegeven worden aan de leerlingen. Ook
zal het IOP digitaal in te zien zijn in het
ouderportaal van ParnasSys. Mocht u de
inlogcode van het ouderportaal kwijt zijn,
dan kunt u dit aangegeven bij de directie en
krijgt u een nieuwe code toegestuurd.

Afbeelding: voorbeeld van een mogelijke grafiek/
ontwikkelingslijn.

Naast het IOP zal er ook een uitdraai van CITO bijzitten. Hier ziet u in grafiekvorm de ontwikkeling
van uw zoon/dochter per CITO onderdeel. De zwarte lijn geeft de ontwikkeling van uw kind aan. De
blauwe lijn is de landelijke lijn die een leerling met A-scores laat zien, de groene lijn een leerling met
B-scores, de oranje lijn een leerling met C-scores en de rode lijn een leerling met D/E-scores.
Het laatste zwarte bolletje is de laatst behaalde CITO toetsscore op dat onderdeel.
Voor de leerlingen van groep 1 verandert er iets m.b.t. het IOP. Zij zullen deze periode geen IOP
meekrijgen, maar de ontwikkeling van deze leerlingen volgen wij via KIJK!. Voorheen gebruikten we
een aantal gegevens uit KIJK! voor het invullen van het IOP. Echter vinden wij dat KIJK! dieper
inzoomt op de ontwikkelingsgebieden van kleuters. Daarom willen we dit de komende maanden
uitproberen. De leerling krijgt daarom een uitdraai van KIJK! mee naar huis. Ook zal er in de map een
handvat zitten waarop u de uitleg/doelen van KIJK! kunt lezen en deze naast de ontwikkeling van uw
eigen zoon/dochter kunt leggen.
CITO afname
In de afgelopen en komende weken worden CITO toetsen afgenomen in alle groepen. De resultaten
hiervan voeren de leerkrachten in ParnasSys in. De uitslagen hiervan kunt u via het ouderportaal al
inzien. Echter betekent dit nog wel dat de leerkrachten deze toetsen op groeps- en kindniveau

moeten analyseren. Soms kan dat leiden tot acties op groeps- of individueel niveau.
We hopen dat u vertrouwt op de expertise van de leerkracht zodat deze de komende weken nog
genoeg tijd heeft om deze analyses uit te voeren en u tijdens de IOP gesprekken hiervan een
terugkoppeling te geven.
Warme truiendag
Op 15 februari is het weer landelijke warme truiendag. Deze keer zullen gedurende een bepaald
aantal uur in de ochtend de verwarming op een lagere stand zetten en daarnaast ook milieubewust
aan het werk zijn. Denk hierbij aan het gebruik van verlichting, laders en elektrische apparaten.
Babynieuws!
Zoals u wellicht al heeft gehoord, is juf Gabriëlla op 7 januari bevallen van
een kerngezonde dochter Mackenzie! Het gezin maakt het goed!
Binnenkort zal juf Gabriëlla met Mackenzie een bezoekje brengen aan
school. De precieze datum hoort u nog van ons via Klasbord.
Verkeersveiligheid rondom de school
In deze donkere dagen merken we dat de route naar school minder veilig is
dan wanneer het in de ochtenden al licht is. Dit wordt met name gemerkt
bij het zebrapad in de Brugstraat. Dit pad is slecht verlicht en er komt van
drie verschillende kanten verkeer aan: Brugstraat, I.G.J. van den Boschstraat
en de Meestoofweg.
De Gemeente Goes is hier inmiddels meerdere keren op geattendeerd en zeggen ermee bezig te zijn.
We willen u als ouder ook vragen bij het van- en naar school komen hier extra alert te zijn onze
leerlingen veilig de school kunnen bereiken.
Nieuws uit de MR
n de MR van 21 januari is Jeannette Boudens welkom geheten. Zij heeft zich als enige ouder
kandidaat gesteld voor de vrijgekomen plaats van Sander Vlieland.
Daarom is zij, zonder tussenkomst van verkiezingen, aangetreden in de MR van de
Stamperiusschool.
Jeannette heeft in het verleden in de GMR van Nobego zitting gehad. We wensen haar veel succes
om haar rol vanuit de oudergeleding te vervullen!
Sander Vlieland bedanken we voor zijn bijdrage in de MR, hij heeft tijdens de omslag van het
onderwijsconcept veel betekend voor de school en zijn rol als vertegenwoordiger van de ouders
goed vervuld.
Bedankt Sander!
Daarnaast is in de MR gesproken over de aanpassing van het volgen en registreren van de
ontwikkeling van de leerlingen uit groep 1. De MR heeft hier een positief advies over gegeven.
De begroting van 2019 en de fusie per 1 januari 2019 van Alberoscholen met Facetscholen is
gedeeld. Alberoscholen telt nu 26 basisscholen op Noord- en Zuid Beveland.
Als laatste is gesproken over hoe wij op school 'burgerschap' vertalen naar ons onderwijs.

Geen EHBO
In het najaar van 2018 hebben we al diverse oproepen gedaan naar een EHBO docent die dit
schooljaar in groep 7/8 een aantal lessen EHBO wil geven en het examen kan afnemen. Dit heeft u
ook kunnen lezen in de nieuwsbrieven. Helaas zijn hier geen aanmeldingen voor gekomen. Daarom

zijn wij genoodzaakt om de EHBO lessen niet in te kunnen plannen voor dit schooljaar.
Gewonnen!
Rond de herfst hebben we meegedaan aan een verkeersproject over zichtbaarheid. Iedere leerling
heeft toen een kleurplaat en/of vlog gemaakt. Hiermee kon een prijs gewonnen worden.
Zo heeft, van alle inzendingen vanuit heel Nederland, één van onze leerlingen een prijs gewonnen:
Lilian uit groep 2! Op maandag 28 januari werd haar prijs in de klas overhandigd. Alle leerlingen
kregen een kleine attentie en er was taart voor de hele klas!
GVO nieuws
Wellicht heeft u het al van uw zoon of dochter gehoord, in de voorjaarsvakantie verwacht ik mijn
eerste kindje. Daarom zal ik vanaf maandag 28 januari met zwangerschapsverlof gaan. Mijn collega
Evelien zal de godsdienstlessen tot de zomervakantie van mij overnemen. Volgend schooljaar neem
ik de lessen dan weer op me. De lessen blijven gewoon op de dinsdagmiddag, daar verandert verder
niets aan. Zij zal zich hieronder aan u voorstellen.
Met vriendelijke groet,
Tina de Jager

Voorstellen juf Evelien:
Komende tijd ga ik invallen voor juf Tina, die met zwangerschapsverlof gaat,
daarom wil ik mij even voorstellen. Mijn naam is Evelien v.d. Gaag, woon in
Kapelle ben getrouwd en heb 3 volwassen kinderen en sinds kort een
kleindochter. Verder wonen er nog 2 katten bij ons. Naast mijn werk als GVOdocent, mag ik graag zwemmen en wandelen/fietsen .
Ik doe dit werk al een aantal jaren en geef ook les op andere scholen in de
omgeving van Wilhelminadorp. Afgelopen periode heb ik al even kennis
gemaakt met de leerlingen.
Komende weken gaan we eerst verder kennis maken en proberen alle namen te onthouden,
daarna
komen in de jongste groep de verhalen van Jezus aan bod, zoals de vissers die Jezus gingen
helpen
en de bruiloft te Kana. De oudsten gaan nadenken over het thema grootouders en het
doorgeven
van verhalen.
Als u vragen heeft kunt u mij altijd aanspreken en we hopen veel met en van elkaar te leren.
En wensen Tina een mooie tijd toe samen met haar kindje.
Vriendelijke groeten Evelien v.d. Gaag
Bijlages
Nieuwsbrief van Indigo over ‘Kind en echtscheiding’
Vacature voor de OPR – samenwerkingsverband Kind op 1

Met vriendelijke groet,
Team Stamperiusschool

