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Voor de ouders
Dit is alweer de 6e nieuwsbrief, de één na laatste alweer van dit
schooljaar. In deze nieuwsbrief vindt u weer zoals gebruikelijk een
overzicht van allerlei zaken die voor u interessant zijn om te weten en te
lezen zoals de uitslag van de enquête sociale veiligheid en het
vakantierooster voor het nieuwe schooljaar.

Enquête sociale veiligheid
Scholen moeten sinds een paar jaar ervoor zorgen dat er een
veiligheidsbeleid wordt gevoerd en er jaarlijks een monitoring
plaatsvindt van de veiligheidsbeleving van leerlingen. Onlangs is in
groep 5 t/m 8 daarom de enquête sociale veiligheid afgenomen. De
kinderen gaven de school een 8,7 voor “ik voel me veilig op school” en
ook een 8,7 voor “ik heb het naar mijn zin op school”. Dat is een mooie
score! Daarnaast konden de kinderen op verschillende onderdelen de
school punten geven. Een 1 betekent onvoldoende en een 4 uitstekend. Hieronder vindt u de uitslag. Voor
het komende schooljaar willen we aandacht gaan besteden aan “de opstelling van de leerling” door de
kinderen niet alleen te leren op te komen voor zichzelf maar ook door ze te leren op te komen voor kinderen
die geplaagd of gepest worden.
Veiligheidsbeleving
Het optreden van de leraar
De opstelling van de leerling
Welbevinden
Fysieke veiligheid
Sociale veiligheid
Psychische veiligheid
Materiele zaken

3,77
3,41
3,06
3,27
3,64
3,70
3,71
3,79

Centrale Eindtoets
Een aantal weken geleden is de uitslag van de Centrale eindtoets
binnengekomen. De toets geeft een onafhankelijk advies naast het
advies van de basisschool. De eindtoets is dit jaar landelijk gezien
ongeveer even goed gemaakt als voorgaande jaren. De afgelopen jaren
schommelde het landelijk gemiddelde rond de score 535.
Op basis van de schoolscores van ongeveer zesduizend basisscholen
is de gemiddelde schoolscore berekend voor scholen met verschillende percentages gewogen leerlingen.
Wij hebben als school 43% gewogen leerlingen. Dit betekent dat het landelijk gemiddelde voor ons 528,8 is.
Wij hebben dit jaar 538,3 gescoord. Een erg mooie score waar alle leerlingen in groep 8 trots op mogen zijn!

Vakantierooster 2018 - 2019
Bij deze ontvangt u het vakantierooster voor het nieuwe schooljaar.
Studiedagen van het team zijn hierin nog niet opgenomen. Zodra deze
zijn vastgesteld hoort u dat van ons.
Herfstvakantie
22-10-18
t/m
26-10-18
Kerstvakantie
24-12-18
t/m
04-01-19
Voorjaarsvakantie 18-02-19
t/m
22-02-19
Goede Vrijdag /Tweede Paasdag 19-04-19
t/m
22-04-19
Koningsdag en Meivakantie
29-04-19
t/m
03-05-19
Hemelvaart / Pinkstervakantie
29-05-19
t/m
10-06-16
Zomervakantie
15-07-19
t/m
23-08-19

Portfoliomap gaat mee
Vrijdag 13 juli krijgen alle kinderen hun portfoliomap mee. Mocht u naar
aanleiding van dit portfolio nog iets willen vragen / bespreken met de
leerkracht van uw kind dan kan dit op maandagmiddag 16 juli van 14.00
uur tot 15.00 uur. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Tijdens
deze middag ligt er geen werk van de kinderen op de tafels. De
kinderen krijgen namelijk donderdagmiddag 19 juli alle schriften en
werkjes mee naar huis.

Schoonmaak avond
Bakje koffie, bakje thee, koekje erbij, contact met andere ouders. Elk jaar is
het weer gezellig op de schoonmaakvond. De ervaring leert dat het wel even
werken is, maar vele handen maken licht werk!
Dit jaar is de schoonmaakavond gepland op dinsdag 26 juni. We starten om
19.00 uur met het schoonmaken van de materialen waarmee de kinderen het
afgelopen jaar gespeeld hebben.
Wilt u op de schoonmaakavond de volgende dingen meenemen: emmer,
doekjes, wij zorgen voor sop.

Portfoliomap volgend schooljaar
De afgelopen jaren werd de portfoliomap drie keer per jaar
meegegeven. Voor het volgend schooljaar stappen we over naar twee
keer per jaar, omdat de periode dan samenvalt met de periode van de
groepsplannen, individuele plannen en de afname van de Citotoetsen. Tussendoor zijn er wel extra momenten om te praten over uw
kind tijdens de oudervertel- en kindgesprekken.

Vossenjacht
Op woensdag 11 juli organiseert de Activiteiten Commissie als
afsluiting van het schooljaar een Vossenjacht. Binnenkort gaan de
briefjes mee waarmee je je kunt opgeven. Geef je snel op, meedoen is
gratis. Het begint om 18.00 uur en er moeten verschillende vossen in
de wijk rondom de school gezocht worden.

Jarigen
In de komende weken zijn de volgende leerlingen jarig:
15 juni
21 juni
22 juni
6 juli
10 juli

Patricia uit groep
Dylano uit groep
Anthony uit groep
Brandon uit groep
Gabriel uit groep

4
7
2
8
5
Allemaal van harte gefeliciteerd en
een hele fijne dag toegewenst!

Tot slot
Alle kinderen zijn maandag 18 juni t/m woensdag 20 juni vrij.
Een paar weken later op maandag 9 juli zijn de kinderen ook vrij. De leerkrachten zijn op deze dag wel op
school. Zij gaan dan de toetsen analyseren, groepsplannen evalueren en de portfolio’s schrijven.
De volgende Nieuwsbrief verschijnt op dinsdag 10 juli.
Met vriendelijke groeten,
team Mijndert van der Thijnenschool.

