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Vanuit de directie
Onderwijsresultaten
Vorige week hadden we als school ons halfjaarlijkse kwaliteitsgesprek, waarin wij de uitkomsten van de citotoetsen
met het bestuur bespreken en ook kijken naar de ingezette en geplande initiatieven en verbeteracties. We kregen
om te beginnen een compliment, want de resultaten zijn gestegen in de thuiswerkperiode en erna. Dat beeld wijkt af
van de landelijke trend. Natuurlijk kunnen er op leerlingniveau verschillen zijn.
Op technisch lezen (AVI) haalt de school uitstekende scores en ook begrijpend lezen gaat goed, alhoewel onze
ambitie daar hoger ligt. Spelling is al enige tijd een aandachtspunt en sinds vorig schooljaar zijn we daar hard mee
bezig. De leerkrachten worden ondersteund door onze interne taalspecialist en een externe deskundige. Door het
enthousiasme bij leerlingen en leerkrachten voor bijvoorbeeld het vijfwoordendictee waarmee we zijn gestart, is er
vertrouwen dat we op spelling gaan groeien. Dit vijfwoordendictee doen we drie keer in de week. Ook op RekenenWiskunde is het onze ambitie om te groeien. We werken daar aan het verbeteren van de analyse van gesignaleerde
rekenproblemen:waar loopt een leerling precies vast en wat is de beste aanpak?
Goed nieuws is dat juf Jolanda sinds kort onze rekencoördinator is. Samen met de leerkrachten, IB’ers en directie
werkt Jolanda aan het versterken van het rekenonderwijs in brede zin, ook voor de leerlingen die wat meer uitdaging
nodig hebben dan de methode kan bieden.
Met Jolanda als rekencoördinator, Sanne Hartog als taalspecialist en Kim van de Greft als leescoördinator hebben we
weer het specialisme in huis om onze ambities waar te gaan maken.

Kerstviering
Vanwege de coronamaatregelen organiseren we dit jaar
op donderdag 17 december aanstaande geen Kerstdiner,
maar een Kerstbrunch/Kerstlunch voor de kinderen. Het
is de bedoeling dat de kinderen op deze dag zelf iets
lekkers meenemen naar school. Aangezien de
brunch/lunch later op de ochtend plaats vindt, gaan wij
ervan uit dat uw kind thuis ontbeten heeft. Deze
donderdag staat voor de gehele school in het teken van
het Kerstfeest en zal de leerkracht in de klas het
kerstverhaal vertellen.

Ouderportaal: cito inzage en naw-gegevens
Om u als ouder zo adequaat mogelijk te betrekken bij de
leervorderingen, heeft u in het ouderportaal toegang tot
inzage in de cito-scores. Tevens kunt u zelf bij wijzigingen de
naw-gegegevens aanpassen. Mocht u nog niet een link
hebben voor het ouderportaal dan kunt u een mail sturen
aan administratie@deridderhof.net.

Noodnummer
Wij hopen het natuurlijk nooit te hoeven gebruiken, maar vinden het wel prettig om van ieder
kind een naam en telefoonnummer te hebben van een contactpersoon die wij kunnen bereiken
in geval van nood. Wij nemen altijd eerst contact op met u als ouder. U kunt de gegevens zelf
invoeren in het ouderportaal. Het is dus de bedoeling dat u daar een ander persoon invult, voor
het geval u als ouder(s)/verzorger(s) niet bereikbaar bent.

Verkeerssituatie Operettelaan
Wij vragen uw aandacht voor de verkeersregels op de Operettelaan:
hier geldt een stop- en parkeerverbod, dus ook met de alarmlichten aan.
Om gevaarlijke situaties te voorkomen willen wij u vragen om dit verbod in
acht te nemen.

Hulpouders wegafzetting wordt uitgebreid en situatie Operettelaan
Zoals u weet werken wij met een wegafzetting bij het brengen en halen van de
kinderen. Wij krijgen hierover veel positieve reacties van ouders. Na de zomervakantie
zijn wij begonnen om iedere week de ouders van een groep verantwoordelijk te maken
voor de wegafzetting. Tot nu toe hebben wij de groepen 3 t/m 6 hiervoor ingeroosterd.
Wij willen dit nu schoolbreed gaan uitzetten en ook de ouders van de groepen 7 en 8
en uiteindelijk ook de ouders van de kleuters vragen om mee te helpen aan een veilig
haal- en brengmoment. Zodra de groep van uw kind aan de beurt is, zal de leerkracht
een vrijwilligersverzoek in de agenda van parro zetten. Hieronder vindt u alvast het
rooster voor de komende periode:
Groep
7A
7B
7C
8A
8B
8C
Bijengroep
Muizengroep
Vissengroep
Giraffengroep
Berengroep

Datum hekwacht
7 december t/m 11 december
14 december t/m 18 december
5 januari t/m 8 januari
11 januari t/m 15 januari
18 januari t/m 22 januari
25 januari t/m 29 januari
1 februari t/m 5 februari
8 februari t/m 12 februari
15 februari t/m 19 februari
1 maart t/m 5 maart
8 maart t/m 12 maart

U ontvangt de eerstvolgende RHN in week 51

