11 februari 2020 – nummer 4

Open dag kindcentrum De Rots

Jarige Jetjes en Jobjes t/m 6 april
Februari
13 Raevyen (gr 1-2b)
14 Indy (gr 1-2a)
15 Araksan (gr 8)
17 Oscar (gr 1-2b)
18 Luca (gr 3)

24 Romy (gr 5)
24 Stephanie (gr 6)
26 Duuk (gr 4)
28 Viona (gr 8)

Maart
1 Seida (gr 1-2a)
3 Levi (gr 6)
4 Leonor (gr 1-2a)
6 Rim (gr 4)
10 Inaya (gr 1-2b)

10 Ties (gr 7)
11 Meiya (gr 4)
14 Imahn (gr 1-2a)
16 Steffany (gr 4)
19 Selihom (gr 1-2a)

19 Lotte (gr 7)
20 Inès (gr 5)
21 Jairo (gr 1-2b)
23 Rishen (gr 1-2b)
29 Leen (gr 5)

29 Gijsje (gr 6)
29 Teun (gr 6)
29 Myla (gr 1-2a)
30 Reena (gr 5)

April
3 Miko (gr 8)

Belangrijke data in februari, maart en april
Februari
Dinsdag 11
Woensdag 12
Woensdag 19
Vrijdag 21
Maandag 24
Maart
Maandag 2

Nieuwsbrief de Rots
Optreden groep 1/2, 11.45 uur
Definitief advies groep 8
Definitief advies groep 8
Carnaval
Carnavalsvakantie

Zondag 8
Woensdag 11
Donderdag 12
Vrijdag 13
Dinsdag 17
Vrijdag 20
Woensdag 25
Donderdag 26

Einde carnavalsvakantie, start school
Luco
Open dag Kindcentrum de Rots, 10.00 – 12.00 uur
Rapport 2, groep 3 t/m 7
Kijkmoment, 14.15 uur
Leerlingenraad
MR-vergadering 20.00 uur
Rapportgesprekken, 13.30 – 18.30 uur
Rapportgesprekken, 13.30 – 18.30 uur
Zorgteam, 14.45 uur

April
Donderdag 2

De Rots Got Talent, 14.00 uur
OR-vergadering, 19.00 uur

Welkom op school
We heten Arabelle van harte welkom bij ons op school! We wensen haar én haar ouders een hele fijne start en
tijd toe op ‘De Rots’. We hopen dat ze zich snel thuis zal voelen!

Algemeen
Regels van de maand
Hier ziet u welke regels deze maanden centraal staan. Deze regels hangen zichtbaar in de school.
Voor de maanden februari, maart en april zijn dat:

Ik geef de pen door aan Karen Bogers (Potje Knor)
De rubriek “Ik geef de pen door aan…” bestaat al een hele poos. Nu is het mijn beurt om een stukje te schrijven.
Ik werk al heel lang, met heel veel plezier, bij Kinderopvang Potje Knor. Er is veel gebeurd in al die tijd. Meer
kinderen, meer ouders, meer locaties, meer collega’s en meer samenwerking. Erg leuk om dit allemaal mee te
maken! Vooral de samenwerking met De Rots binnen het Kindcentrum ervaar ik als heel prettig en positief!
Ik ben ruim twintig jaar geleden begonnen op de groep, waar ik met veel plezier heb gewerkt. Nu ben ik
locatiemanager en pedagogisch coach van Kindcentrum De Rots.
Privé kan ik erg genieten van en met mijn familie en vrienden. Zij zijn ook erg belangrijk voor mij. Ik speel graag
een potje tennis en ben goed te verleiden tot een dagje shoppen of lekker uit eten. Maar ik ben ook niet vies
van een avondje thuis op de bank, met een goede film of serie.
Ik geef de pen door aan Melek Yuksel van Potje Knor

Nieuwe taal en spelling methode
Onze school is op het punt gekomen dat er een nieuwe taal- en spellingmethode besteld mag worden. Na goed
onderzoek te hebben gedaan, zijn we bij de methode Staal uitgekomen. Deze methode gaat uit van
opbrengstgericht werken, levensechte bronnen en een beproefde spellingmethodiek.
Opbrengstgericht werken: De kinderen doen de eerste twee weken kennis op. In week drie verwerken ze deze
kennis in een eigen publicatie of presentatie. Ze gaan dus daadwerkelijk met taal aan de slag.
Levensechte bronnen: De kinderen werken in Staal met bronnen, teksten en foto’s die ze ook buiten de klas
tegen kunnen komen.
Beproefde spellingmethodiek: Een vast ritme, goed voordoen, elke les herhalen en een dagelijks dictee staan
centraal.
Een verandering is voor iedereen even wennen. De manier van werken, de manier van informatie tot je nemen
en ga zo maar door. Het is mogelijk dat dit invloed kan hebben op de toetsresultaten van uw kind. Wij houden
dit natuurlijk nauwlettend in de gaten.
Niet alle groepen werken meteen met de nieuwe methode. Vanaf februari beginnen groep 4, 5 en 6 met de
methode Staal spelling. Dit wordt ieder schooljaar een groep verder uitgebreid (2020-2021: groep 4, 5, 6 en 7
en 2021-2022: groep 4, 5, 6, 7 en 8). Deze keuze hebben wij gemaakt, omdat we de kinderen voldoende tijd
willen geven om de spellingsregels in te slijpen (en toe te kunnen passen) voor het einde van de basisschooltijd.
Op deze manier kunnen we verwarring van eerder ingeslepen regels bij groep 7 en 8 voorkomen. Met de
methode Staal taal starten in februari de groepen 4 t/m 7. Groep 8 start het schooljaar hierna.
Voor meer informatie, zie onderstaande link:
https://www.youtube.com/watch?v=BLz9FSXiBGA&feature=youtu.be
De kinderen van groep 4, 5 en 6 krijgen een blad mee naar huis waarop alle spellingscategorieën staan, zoals ze
ook worden aangeboden in de klas.

Carnavalsviering
Het is bijna zover! De carnavalsviering komt er weer aan. Om alvast in de stemming te komen, is het woensdag
19 februari gekke haren- of hoedendag. De carnavalsviering is op vrijdag 21 februari en wordt geopend om
08:30 uur samen met De Regenboog op het schoolplein. Vervolgens vieren we carnaval op school door gezellig
samen te hossen in de aula en spelletjes te spelen in de klassen. Wij hebben er zin in!

Resultaten kwaliteitsonderzoek
In oktober 2019 heeft er een kwaliteitsonderzoek plaatsgevonden. Ouders, leerlingen en medewerkers konden
hun mening geven over verschillende onderwerpen die te maken hebben met de kwaliteit van onze school.
42% van de ouders heeft gereageerd, 100% van de medewerkers en 100% van de leerlingen van groep 6, 7 en 8.
Voor ons is dit onderzoek een mooi instrument om te achterhalen waar we goed in zijn en waar we ons nog in
kunnen ontwikkelen.
Heel mooi is dat de ouders ons waarderen met een 8 en de leerlingen met een 8,5!! Hier zijn we erg trots op!!
Samen met het team en de medezeggenschapsraad hebben we de resultaten besproken.
De volgende positieve punten hebben we uit het onderzoek gehaald:
1.
Ouders en leerlingen zijn positief over de school
2.
Leerlingen vinden het fijn op school
3.
Het pedagogisch klimaat en de sociale omgang met elkaar
4.
Bijna alle leerlingen voelen zich veilig op school
5.
De leerlingen zijn tevreden over de uitleg van leerkrachten
6.
De leerlingen vinden dat ze goed geholpen worden
7.
Er is duidelijkheid binnen de school
8.
We geven het op tijd aan als zittenblijven nodig is
Wat aandachtspunten zijn:
1.
Overleg en medezeggenschap binnen de school scoort wat lager dan de vorige afname
2.
Zijn we als medewerkers van de school te kritisch? Leggen we de lat te hoog?
3.
Ouders missen de maatschappelijke inhoud in de lessen.
4.
Ouders willen beter geïnformeerd worden als er extra hulp gegeven wordt aan hun kind.
Hoe gaan we de aandachtspunten aanpakken?
•
Overleg en medezeggenschap hebben we al aangepakt: de agenda, van de overleggen van het MT,
worden een week voor dit overleg verstuurd naar alle leerkrachten. Zij kunnen dan hun reactie geven en deze
reacties worden meegenomen in de bespreking met het MT.
•
De maatschappelijke inhoud van de lessen komt ter sprake als we het beleidsplan voor Burgerschap op
gaan stellen.
•
Het blijft voor ons een aandachtspunt om alle ouders goed te informeren over hun kind.
Als laatste willen we alle ouders, die de moeite genomen hebben om de vragenlijst in te vullen, heel hartelijk
bedanken!
Team De Rots

Kletsmoment
Zoals we jullie al eerder hebben laten weten, hebben we een evaluatie gehouden over het kletsmoment.
We hebben besloten om het kletsmoment niet meer door te laten gaan, omdat er te weinig belangstelling is.

Nieuwe aanmeldingen
Zijn er ouders in jullie omgeving die kinderen hebben in de leeftijd van 2,5 – 3 jaar?
Willen jullie hen er dan op wijzen dat zij hun kind bij ons aan kunnen melden? We zijn nu al bezig met de
planning voor volgend schooljaar. Graag een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek en een
rondleiding op 040 7802554.
Dank jullie wel!!!

Speelinloop kinderopvang Potje Knor
De speelinloop bij Kinderopvang Potje Knor is een voorziening in een doorgaande lijn voor kinderen vanaf 0 tot 2
jaar. Tijdens de speelinloop is één van de ouders de hele tijd aanwezig en de ouder is actief betrokken bij de
uitvoering van de activiteit. Kinderen kunnen spelen in een rijke speelleeromgeving, samen met andere
kinderen. De ouders ontmoeten elkaar, kunnen ervaringen uitwisselen en kunnen ondersteuning krijgen bij de
opvoeding. Ouders worden ondersteund om samen met hun kind ontwikkelingsgerichte activiteiten te doen,
zowel bij het kindcentrum als thuis.
Een jeugdverpleegkundige van het consultatiebureau sluit één keer in de maand aan bij de speelinloop. Zij
behandelt op verzoek een thema en/of bespreekt opvoedingsvragen.

Kindgesprekken
In maart zullen er rapportgesprekken plaatsvinden waarbij uw kind aan het woord komt. Wij noemen dit
tegenwoordig dan ook de kindgesprekken. Als blijkt dat de leerkracht graag iets met u bespreekt, waar uw kind
niet bij aanwezig kan zijn, wordt er vooraf een zorggesprek gepland. Ook al heeft er op korte termijn een
zorggesprek plaatsgevonden, dan zullen wij toch een kindgesprek met u en uw kind plannen. Wij vinden het van
belang dat uw kind de kans krijgt om te vertellen hoe het op school gaat.

Word een musicalster in 4 dagen!
Hou jij van zingen, dansen en acteren en ben jij tussen de 6 en 12 jaar? Maak een musical in 4 dagen voor een
echt publiek. Geen ervaring nodig. Het unieke concept geeft kinderen vanaf zes jaar de kans om in de vakantie
een eenmalige musicaltraining te volgen. Zowel de repetities als de presentatie vinden plaats in Het Parktheater
Eindhoven.
Voor wie?
Iedereen met een passie voor zingen, dansen en acteren mag meedoen! Kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen zich
aanmelden voor de Musical4daagse.
Goed om te weten
27 februari t/m 1 maart | 10:00 tot 15:00
Inschrijven kan tot 13 februari via de website: www.musical4daagse.nl
Let op, er is maar beperkt plaats!
Kosten voor 4 dagen: €137,95

Meer informatie:
Website: www.musical4daagse.nl
Email: info@musical4daagse.nl
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=2iNGY29xnVc

Wist u dat…….
-

De opbrengst van de kerstmarkt voor de speelgoedbank €810,70 is? Wat een prachtig bedrag!
Juffrouw Lynn afgestudeerd is als rekencoordinator?
Juffrouw Bianca afgestudeerd is als leerkrachrondersteuner?
De eerste periode met Cito toetsen weer voorbij is en er heel hard voor gewerkt is?
De kinderen uit groep 4 een eigen prentenboek aan het maken zijn met het rode draad project van
de bibliotheek?
Prins Troy de Wurmste en Prinses Krisje den Urste zijn onthuld? Alaaf!
Groep 3 alle letters aangeboden heeft gekregen?
Het peuteraanbod is gesloten tijdens de voorjaarsvakantie?
De dagopvang en de buitenschoolse opvang van Potje Knor in de voorjaarsvakantie wél open zijn?
De pedagogisch medewerkers van de buitenschoolse opvang een leuk programma voor de
voorjaarsvakantie bedacht hebben, met het thema ‘Relax met Knor’? Zie poster bij deze nieuwsbrief
Kinderopvang Potje Knor op elke vrijdagochtend van 8.45 – 10.15 uur een gratis speelinloop heeft?
Ook in de voorjaarsvakantie! (Zie flyer bij deze nieuwsbrief)
Er altijd een boek uit de zwerfboekenkast mee mag worden genomen? Als het boek uit is, kan het
weer worden teruggezet, zodat een ander het kan lezen. Als u thuis nog kinderboeken heeft liggen
die niet meer gelezen worden, mag u ze bij de leerkracht afgeven, zodat wij ze kunnen gebruiken
voor de zwerfboekenkast.

