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De Iep Eindtoets voor groep 8:
Binnenkort gaan de kinderen van groep 8 zich buigen over de IEP eindtoets . Ook al zijn
de adviezen gegegeven, soms kan de eindtoets nog de laatste extra informatie geven
voor u als ouder, voor uw kind en voor de school.
Het is belangrijk dat de kinderen goed uitgerust aan de toets kunnen beginnen en daarbij
is ook goed ontbijt belangrijk. Zo kunnen zij zich tijdens de toets het best concentreren.
De toets wordt gehouden op 16 en 17 april.
Doorloopdag van BOOR (ons schoolbestuur)
Woensdag 6 maart bezocht het kwaliteitsteam van BOOR de locatie Oldenoord.
Hieronder ziet de resultaten hiervan.
Het gesprek met ouders: Dit was een positief gesprek, ouders zijn heel blij met het
kleinschalige en laagdrempelige van de locatie en willen dat ook graag behouden in het
IKC. Verhuizen naar het IKC zien zij ook positief in, wel zouden zij graag meer nieuws
over de ontwikkeling willen horen. Er zijn bij ouders van kinderen in de onderbouw wel
zorgen over de taalontwikkeling van de kinderen nu er een grote groep kinderen bij is
gekomen die geen Nederlands spreken.
Bij de bezoeken aan de klassen: Hier viel op hoe de lokalen functioneel zijn
ingericht. Leuk om te zien hoe de coöperatieve werkvormen overal te zien zijn.
Het gesprek met de leerlingen; in de middenbouw wordt graag gewerkt met de
Snappets. In de bovenbouw werd dit juist als niet uitdagend ervaren. Sowieso wilden alle
leerlingen wel moeilijker rekenwerk.
Goed om al deze signalen mee te krijgen, daar kunnen we weer mee verder.

Agenda
Eindtoets groep 8:
16 en 17 april
Paasontbijt:
18 april
Meivakantie
19 april t/m 3 mei
Schoolreis 1 t/m 7
16 mei 2019

In dit nummer:

Tot slot: het was een leuke ochtend, en het bestuur heeft een positief gevoel
overgehouden!
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Tevredenheidspeiling bij de leerlingen van groep 6, 7 en 8

Net voor de voorjaarsvakantie is er een leerlingentevredenheidspeiling gehouden. Het
was een verkorte versie die vooral over de veiligheid en het veiligheidsgevoel bij
kinderen gaat. Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen zich veilig voelen , daarom is
het regelmatig afnemen van een peiling heel belangrijk.
Vragen die werden gesteld gingen over:
Hoe vind je het op school?
Voel je je veilig op school?
Zijn er plekken waar je je niet veilig voelt?
Word je wel eens gepest?
Op welke manier wordt je wel eens gepest?
De uitslag wordt op dit moment met de kinderen besproken en samen denken we na
over afspraken hoe het nog beter kan! Zo hopen we dat de kinderen zich nog veiliger
gaan voelen. We houden u op de hoogte van de uitkomst hiervan!
Het document met de uitslag van de peiling zullen wij op de website plaatsen, zodat u
het daar eens na kunt lezen.
De score op veiligheid door de kinderen is op:
De Kubus Heindijk: een 8,3
De Kubus Oldenoord: een 8,4.
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De leerlingenraad

Op de Kubus hebben we een leerlingenraad, zoals u misschien al weet.
Waarom een leerlingenraad?
Het doel van de leerlingenraad is leerlingen te betrekken bij beslissingen om en rond de school. Verder proberen we
leerlingen op deze wijze vertrouwd te maken met het democratisch proces in onze samenleving (om te beginnen op
school) .
De leerlingenraad van de Heindijk is deze week bij elkaar gekomen en heeft gesproken over belangrijke zaken
aangaande de school.
Zoals:

Hoe gaat het in de klassen, wat kan beter en hoe moet dat dan gaan lukken?

De pauze tussen de middag: Groep 8 wilde graag meer pauze, maar dat gaat helaas voor hen niet door! Les
tijden worden nu eenmaal vastgesteld door de minister en de inspectie. En… leren is belangrijk.

Het eindfeest, wat de kinderen graag willen organiseren. Dit zal zeker gaan plaatsvinden. Hoe? Daar gaan de
kinderen in de groepen met elkaar over nadenken.

Het voorbereiden van de koningsdans.
Ook hebben we besproken dat de kinderen uit de leerlingenraad voorbeeldgedrag laten zien aan de andere
kinderen. Als lid van de leerlingenraad is dat wel een must, maar soms ook best lastig!
Als je het ergens niet mee eens bent, of dingen zijn onduidelijk: dan mag je altijd voor jezelf opkomen door op een
goede manier vragen te stellen. Dat leer je ook in de leerlingenraad.
Kinderen van de leerlingenraad gaan de volgende zaken in de groepen bespreken:





Het eindfeesteest: wat voor feest gaat het worden en hoe gaan we zorgen dat er voldoende geld is.
Afspraken maken over de koningsfeest, alle kinderen leren de koningsdans zodat ze goed mee kunnen doen
Pestgedrag bespreken, hoe gaan we met elkaar om, welke irritaties zijn er.

Stagiaires op de locatie Oldenoord.
Behalve de stagiaires die we op dit moment hebben vanuit de PABO; Tim, Puck en Wouter op maandag en
dinsdag, kunt u vanaf deze week ook meerdere gezichten tegenkomen vanuit het wijkleerbedrijf IJsselmonde. Deze
dames gaan in de groepen 1/2 en 3/4 stagelopen op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag. Wij streven er
naar elke dag extra handen in de klas te hebben; we zijn dus heel blij met deze samenwerking.

Zwemmen
De kinderen uit de groepen 4 en 5 die nog geen zwemdiploma A en B hebben, gaan op elke donderdag naar
zwemles . Ze worden opgehaald en ook weer naar school gebracht met de bus.
Juf Joyce heeft op beide locatie een voorlichting gehouden over de zwemlessen en wat kinderen moeten kunnen
om hun diploma A of B te behalen.
Steeds meer kinderen van de kubus gaan al op zwemles als ze nog in groep 2 of groep 3 zitten. Het komt steeds
vaker voor dat kinderen in groep 3 al een A en B diploma hebben en in groep 4 zelfs al een C diploma.
Dits juichen wij ook van harte toe, want jong geleerd is oud gedaan!
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Nieuws vanuit de ouderkamer

Locatie Heindijk:

Iedere maandagochtend en donderdagochtend van 08.30 uur tot 12.00 uur taalles van Zadkine op de locatie
Heindijk:

Iedere dinsdagochtend vanaf 08.20 tot 08.45 uur: Inloop koffie/thee voor alle ouders. Onder het genot
van een kopje koffie/thee kunt u terecht met allerlei vragen.

Dinsdagochtend van 08.45 uur tot 09.30: Bijeenkomst Methode Schatkist groep 1 en 2.
Tijdens de bijeenkomst krijgt u uitleg en materialen mee. U kunt met uw kind(eren) thuis oefenen, bijv.
samengesteld
woorden, rijmwoorden en werkbladen die passen bij het anker wat op dat moment in de groep behandeld
wordt.
Doe mee met de VoorleesExpress!
De VoorleesExpress is er voor gezinnen met kinderen van 2-8 jaar.
Bij dit project komt er gedurende 20 weken een keer in de week een voorlezer bij u thuis om samen voor te lezen.
Dit is niet alleen erg leuk voor uw kinderen maar ook goed voor hun taalontwikkeling.
Het volledige traject kost eenmalig 10 euro.
Voor meer informatie bel 010-4863022 of zie de website www.voorleesexpress.nl/locatie/rotterdam.
Aanmelden kan via de juf/meester of bij mij.

VoorleesExpress zoekt vrijwilligers
Als voorlezer lees je elke week voor bij kinderen die wat extra taalondersteuning kunnen gebruiken. Je gaat op een
vast moment, 20 weken lang een uur bij iemand thuis voorlezen. Je laat kinderen en ouders kennismaken met het
leesplezier van interactief voorlezen. Je wordt hierbij begeleid door een coördinator.
Meer weten? Bel; 010-4863022.
Aanmelden kan via site:www.voorleesexpress.nl/locatie/rotterdam.
Locatie Oldenoord:

Iedere vrijdagochtend van 08.30/08.45 uur: inloop koffie/thee voor alle ouders. Onder het genot van
een kopje koffie of thee kunt u terecht met allerlei vragen.

Vrijdagochtendvan 08.45 uur tot 09.30: Bijeenkomst Methode Schatkist groep 1 en 2.
Tijdens de bijeenkomst krijgt u uitleg en materialen mee. U kunt met uw kind(eren) thuis oefenen, bijv.
samengestelde woorden, rijmwoorden rekenspelletjes en werkbladen die passen bij het anker wat op dat
moment in de groep behandeld wordt.
Tot ziens bij de bijeenkomsten.
Medewerker ouderbetrokkenheid:
Nurten Gonul

Op tijd naar school
De naar tijd op school actie loopt nog steeds door. Het lukt al vaker om dagen met een 100% op tijd score te halen,
maar we zijn er nog niet helemaal! Fijn dat het al beter gaat! Het is belangrijk dat kinderen op tijd komen!
De ouders van de kinderen die te vaak te laat op school komen, krijgen een brief thyisgestuurd.
Komen kinderen heel veel te laat, dan zijn wij verplicht om dit te melden bij leerplicht.

