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Drempeltoets groep 8
Op maandag- , dinsdag– en mogelijk woensdagochtend maken de leerlingen van groep 8 de Drempeltoets. Dit is de
eerste, formele toets in groep 8 in de aanloop naar de vaststelling van het schooladvies voor het Voortgezet Onderwijs
voor de leerlingen. De uitslag van de Drempeltoets zal tijdens de voorlopige adviesgesprekken
in november met de ouders worden
besproken. Het is fijn dat u er zorg
voor draagt dat alle leerlingen de
komende dagen uitgerust op school
komen en dat tandarts en doktersafspraken na schooltijd worden gepland.

Startgesprekken op 8 en 11 oktober
Op maandag 8 en donderdag 11 oktober zullen de eerste
startgesprekken voor de ouders van de leerlingen van de
groepen 1 t/m 7 w eer plaatsvinden. Dit is het eerste
formele, persoonlijke gesprek van het schooljaar met de leerkracht van uw kind. Aan het eind van deze week krijgt u hier
de benodigde formulieren weer van ons voor toegestuurd.
Het is belangrijk dat u het ouderformulier nauwkeurig invult
en op uiterlijk vrijdag 5 oktober weer inlevert bij de leerkracht van uw kind(eren). Voor iedere leerling moet een ouderformulier ingevuld worden. Leerlingen van de groepen 6
en 7 worden ook op de startgesprekken verwacht. I n de w eek
van maandag 01 oktober kunt u via
MSI intekenen voor een startgesprek.
Voor iedere leerling moet een
startgesprek gevoerd worden.

Gevaarlijke verkeerssituaties
Tussen 08.15 en 08.30 uur start onze school. Op dat moment
is het een drukte van gaan en komen rondom de school.
Sommige ouders brengen hun kind(eren) met de auto naar
school en stoppen dan voor de school om (kort) te parkeren
óf hun kind(eren) uit te laten stappen. Omdat het op dat moment erg druk is met komen en gaan van fietsers en voetgangers, levert dit vaak gevaarlijke situaties op. Wij vragen
u, voor de veiligheid van onze kinderen,
om de auto in de parkeervakken te parkeren en niet te stoppen voor de
school. Formeel is er een stopverbod
voor de school. U loopt op het moment
dat u dat negeert het risico om geverbaliseerd te worden. Laten we er samen
voor zorgen dat alle leerlingen veilig
van en naar school kunnen komen. Alvast hartelijk dank namens alle kinderen.

Agenda
22-09: Weekendschool voor de groepen 6, 7 en 8.
24-09: Drempeltoets groep 8. MR-vergadering op school om
19.00 uur.
25-09: Drempeltoets groep 8. Start VSD-activiteit “Musical”.
26-09: Naschoolse sportactivitit Atletiek in Piet Vinkcentrum.
19.45 uur Ouder–Ontwikkelgroep vergadering.
27-09: Start van de bovenschoolse plusklas.
02-10: Start VSD-activiteit “Musical”
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Zomerfeest 2018
Namens alle teamleden (Startbaan en
SRK) en de ouders van de Medezeggenschapsraad danken wij alle ouders en/of
vrijwilligers van harte die ons geholpen
hebben om het zomerfeest tot een prachtig feest te maken. U heeft gezorgd voor
een geweldige middag waar alle leerlingen met veel plezier naar terug kijken.

Leerlingenraad 2018-2019
In het schooljaar 2017-2018 zijn wij gestart met het werken
met een leerlingenraad. Deze raad bestaat uit 8 leerlingen uit
de groepen 5, 6, 7 en 8. Iedere groep vaardigt 2 leerlingen af.
Deze leerlingen vergaderen ongeveer één keer per 6 weken
met de directie van de school over allerhande onderwerpen.
Onze leerlingen zitten iedere dag bij ons op school, daarom
vinden wij hun mening belangrijk. Leerlingen die zich kandidaat
willen stellen voor de leerlingenraad, moeten in hun groep een
pitch houden en hun klasgenoten daarin overtuigen waarom zij
de geschikte kandidaat zijn. Na alle pitches vinden in de groepen verkiezingen plaats. Naast vergaderen worden de leerlingen van de leerlingenraad ook ingezet bij b.v rondleidingen
van nieuwe ouders en/of het
organiseren van activiteiten
voor de rest van de leerlingen van de school. Ieder
schooljaar worden nieuwe
verkiezingen gehouden voor
de leerlingenraad.

Cursus blind typen op school
De leerlingen van groep 8 zijn de afgelopen week gestart met
hun cursus leren “blind typen”. De cursus zal ongeveer 20 weken in beslag nemen. Iedere week krijgen zij daar voor thuis
oefenwerk voor mee. Wilt u er als ouder op toezien dat er iedere
week minimaal drie momenten thuis geoefend wordt? Wij hopen
dat alle kinderen over ca. 20 weken in het bezit zijn van een
diploma blind typen.

Jarige Kinderen

Groep

Datum

Dilanaz Korkmaz

4

19-09

Safae Majdoubi

4

19-09

Amisha Saltani

8

22-09

Jasmin Schoenmaker

3

23-09

Nick van der Boon

6

23-09

Fawaz Taheri

8

24-09

Van harte gefeliciteerd!!

