Praktische zaken en ouders en school
Nieuwsbrief
Regelmatig (± 1 x in de 6 weken) verschijnt er een nieuwsbrief met het laatste nieuws. Deze plaatsen we ook op
onze website. We geven ook 4 keer per jaar een kinderschoolkrant uit gedurende het schooljaar.
Buitenschoolse activiteiten
Groep 6, 7 en 8 doen mee aan de gemeentelijke sportdagen en o.a. het schoolvoetbaltoernooi.
In april of mei vindt het verkeersexamen plaats.
Groep 1 t/m 5 hebben een eendaagse schoolreis.
Groep 6, 7 en 8 gaan drie dagen op kamp.
De avondvierdaagse wordt buiten de school om door ouders georganiseerd. Alle leerlingen kunnen meedoen.
Bibliotheek
Op onze school is een kleine bibliotheek die op een aantal vaste dagdelen open is. De boeken worden
onderhouden door personeel van de bibliotheek en de school is verantwoordelijk voor de uitleen.
Op maandag, woensdag en vrijdag zijn de bibliotheekouders op school vanaf ongeveer 8.15 uur op school om
de uitleen te verzorgen.
Uurcultuur
Alle groepen gaan in de loop van het jaar naar een voorstelling van ‘Uurcultuur’. De stichting Keunstwurk
organiseert dans-, toneel-, poppen-, muziek- en vertelvoorstellingen. De leerkrachten maken een keuze uit het
aanbod. Bijbehorend lesmateriaal gebruiken we om de voorstelling voor te bereiden of uit te werken.
De ‘Luizenpluizers’
Een werkgroep van ouders controleert regelmatig alle leerlingen op hoofdluis. Wanneer hoofdluis wordt
geconstateerd bij een leerling dan krijgen ouders telefonisch bericht van de groepsleerkracht.
Wanneer ouders in de thuissituatie luizen constateren, dan stellen we het op prijs dat de school daarvan op de
hoogte wordt gesteld.
Ouderbetrokkenheid
Het contact tussen school en ouders is belangrijk. Een goede samenwerking tussen ouders en leerkrachten
draagt in belangrijke mate bij aan een optimale ontwikkeling van het kind. Daarom zorgen we ervoor dat we
ouders goed informeren over ons onderwijs. Uiteraard zijn we altijd bereid uitleg te geven over zaken die
onduidelijk zijn.
Leervorderingen
Ouders worden geïnformeerd over de vorderingen van hun kind met een halfjaarlijkse rapportage. Vier maal
per schooljaar worden ouders in de gelegenheid gesteld om op school met de leerkracht over de leerprestaties
te praten. Ook vinden er huisbezoeken en telefonische contacten plaats. Er wordt dan bijvoorbeeld gesproken
over het gedrag van de leerling thuis en op school, schoolrijpheid, algemene ontwikkeling, sociale ontwikkeling,
leervorderingen, werkwijzen op school, zelfstandigheid en schoolkeuze in groep 8.

Informatie avonden
In september nodigen we de ouders uit voor een informatieavond. De leerkracht vertelt dan over de werkwijze
in de klas, de methoden en de manier van lesgegeven. Ouders van groep 8 worden ook geïnformeerd over
schoolkeuze en het voortgezet onderwijs.
Huiswerk:
Ouders vragen regelmatig of zij hun kind thuis kunnen helpen met het schoolwerk. Dit is meestal een goed
idee. Om het lezen te stimuleren kunnen ouders voorlezen of samen met hun kind een verhaaltje lezen. Vanaf
groep 4 kunnen ouders helpen bij het leren van de tafels en vanaf groep 6 met het oefenen van topografie.
In de hoogste groepen krijgen de kinderen regelmatig leerstof voor wereldoriënterende vakken of spelling mee
om nog eens door te nemen voor de repetitie. Als het echter gaat om het geven van extra hulp aan een kind
dat moeite heeft met de leerstof, dan zijn wij behoedzaam. Er is dan eerst overleg tussen school en ouders
nodig.
Contact met de leerkracht:
Ouders kunnen na schooltijd op afspraak met de leerkracht van gedachten wisselen over de ontwikkeling van
hun kind. Voor schooltijd kunnen ouders kort belangrijke informatie aan de leerkracht geven.

