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Nieuwsflits

S t. W i l l i b r o r d u s s c h o o l

Nieuwsflits-Overzicht
In deze Nieuwsflits o.a. aandacht voor
de volgende onderwerpen:
-

Nieuwsflits-Agenda
Nieuws uit de M.R.
Nieuws uit de Ouderraad
Nieuws uit de Kinderraad
Rapport
Toetsing bij kleuters
Oefentoets IEP (groep 8)
Carnaval
Berichtje vanuit de GGDDrenthe
In Memoriam: juf Janine de
Hart
Thema Trefwoord, ouderinfo

We wensen u wederom veel leesplezier.

Nieuwsflits-Agenda
9 feb
10 feb
16 feb
17 feb
20 feb
t/m
24 feb
7 mrt

Excursie groep 5
Excursie groep 6
1e rapport
Carnaval
Voorjaarsvakantie
10-minutengesprekken

Nieuws uit de M.R.
De MR houdt zich op het moment
bezig met het jaarverslag 2016, de
ontwikkelingen omtrent het jaarplan
2017 en het schoolondersteuningsprofiel. Daarnaast richt de MR zich dit
jaar op het vergroten van de ouderbetrokkenheid binnen de school.

Nieuws uit de Ouderraad
We vinden het erg leuk om te kunnen
melden dat we sinds kort binnen de
Ouderraad een werkgroep Fotografie
hebben. Liesbeth Bakker maakt
natuurlijk al jaren prachtige foto’s
tijdens de activiteiten van de kinderen
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op en rond de school. Ze is bij veel
activiteiten als huisfotograaf betrokken
maar kan natuurlijk niet overal bij
aanwezig zijn. Ze heeft een aantal zeer
enthousiaste (groot)ouders bereid
gevonden om samen met haar alle
activiteiten op de gevoelige plaat vast
te leggen. In de werkgroep Fotografie
zitten naast Liesbeth (aanspreekpunt),
Mieke Stals, Jolien Beukers, Maron
Beukers en Ilse v/d Sande.
Verder is de Ouderraad met ingang
van het nieuwe schooljaar op zoek
naar nieuwe leden. Hierover ontvangt
u binnenkort een brief. Mocht u graag
meer informatie wensen over wat het
werk binnen de Ouderraad nu precies
inhoudt, schiet ons gerust even aan of
mail uw vraag naar:
orws@onderwijsteamcoevorden.nl

Nieuws uit de Kinderraad
De kinderraad heeft al een paar
prachtige ideeën uitgewerkt voor het
schoolplein. Tijdens de volgende
vergadering gaan we samen een
kostenplaatje maken en kijken welke
mogelijkheden er zijn.

Rapport
Donderdag 16 februari krijgen de
kinderen het eerste rapport van dit
jaar mee naar huis. Ook krijgt u weer
een uitnodiging van de leerkracht voor
de 10-minutengesprekken die op
dinsdag 7 maart plaats zullen vinden.

Toetsing bij kleuters
Afgelopen jaar stond toetsing bij
kleuters bij ons in het team ter
discussie. Het is tevens een actueel
onderwerp binnen het kleuteronderwijs in Nederland. Omdat wij de
toetsstructuur niet bij kleuters vinden
passen en zij nog sterk in ontwikkeling
zijn, hebben wij besloten om geen
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toetsen meer af te nemen bij kinderen
uit groep 1. Bij de kinderen uit groep 2
worden in januari de toetsen taal en
rekenen M2 afgenomen. Wanneer
vanuit deze toetsing blijkt dat
kinderen bepaalde categorieën nog
niet beheersen, zal in juni wederom
bekeken worden of er groei te zien is.
De kinderen uit groep 2 kunnen op
deze manier wennen aan het maken
van een toets en het is een mooie
overgang en voorbereiding naar groep
3. De uitslag van de toetsen zal
daardoor ook niet meer op het rapport
te vinden zijn. Wij zien het maken van
een dergelijke toets als meetmoment,
de kinderen laten in de klas ook heel
veel zien en dat nemen we als
uitgangspunt. De resultaten op het
rapport zijn daarom vooral gebaseerd
op observaties die in de groepen
worden gedaan.

IEP-eindtoets (groep 8)
Alle leerlingen van groep 8 zijn vanaf
het schooljaar 2014-2015 verplicht om
een eindtoets te maken aan het eind
van de basisschool. Scholen kunnen
zelf kiezen welke (door het ministerie
van OCW toegelaten) eindtoets ze
afnemen. Wij hebben dit jaar gekozen
voor de IEP-eindtoets. Deze toets meet
de taal- en rekenvaardigheid van
kinderen. De leerlingen van groep 8
zullen dit jaar op 1 en 2 maart alvast
een oefentoets maken, puur ter
kennismaking met de IEP-eindtoets.
Voor meer informatie over de IEPeindtoets kunt u terecht op
www.toets.nl/voorouders.

februari bij de leerkracht inleveren.
We hopen dat het een gezellige en
sportieve dag gaat worden!

Berichtje vanuit de GGD-Drenthe
Graag stellen wij ons aan u voor.
Vanaf dit schooljaar kunt u ons op
scholen in gemeente Coevorden
tegenkomen. Wij zijn Claudia Bergsma
en Anouk Ensink. Gezamenlijk zijn wij
het aanspreekpunt voor professionals
en ouders als het gaat om opvoeden/of opgroeivragen, maar ook op
gebied van zorg en veiligheid.
Opgroeien en opvoeden is een breed
begrip. Daaronder valt bijvoorbeeld
zindelijkheid, eetproblemen,
overgewicht, boze buien, opvallend of
druk gedrag op school/thuis, pesten,
maar ook vragen over
echtscheidingsproblematiek.
Wij kunnen u voorzien van adviezen
en/of tips, maar kunnen ook langer
ondersteuning bieden als u daar
behoefte aan heeft. Als
ouder(s)/verzorger(s) kunt u
rechtstreeks contact met ons zoeken
via onderstaande contactgegevens,
daarnaast kan de leerkracht of
internbegeleider ouders ook in contact
met ons brengen.
Wij zijn op vraag van ouders en/of
professionals inzetbaar.

Carnaval
Vrijdag 17 februari vieren we
Carnaval op school. Afgelopen vrijdag
hebben alle kinderen een brief mee
naar huis gekregen over de carnavalssponsorloop die deze dag in de
Drostenhal plaats vindt. De kinderen
kunnen de ingevulde lijsten voor 16
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Anouk Ensink Claudia Bergsma
Jeugdverpleeg- Maatschappelijk
kundige
werker
a.ensink@ggddrenthe.nl
cbergsma@mwcoevorden.nl
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In Memoriam: juf Janine de Hart
1958 – 2017

Na een fijne zomervakantie in 2011
openbaarde bij haar de eerste
verschijnselen wat later A.L.S. bleek te
zijn. Aanvankelijk in een langzaam
tempo maar later in een zeer
agressieve vorm openbaarde deze
progressieve ziekte zich verder bij
haar. Op 26 januari j.l. is ze overleden.
Op woensdag 1 februari j.l. hebben we
afscheid van haar genomen.
Herman Benes

Thema Trefwoord, ouderinfo
Vele ouders hebben bij haar in de klas
gezeten: juf Janine de Hart.
De juf met de gitaar, de juf van de
'kauwgumballenboom'.
Juf Janine is in 1979 in Coevorden
komen wonen om te werken op de
Panta Rheischool.
In 1980 stapte ze over naar de St.
Willibrordusschool. Vele kinderen
heeft ze in Coevorden het lezen geleerd
en ook een groot aantal huidige ouders
van onze school heeft bij haar in de
klas gezeten.
Muziek was haar passie en standaard
had ze haar gitaar in de klas.
Het favoriete liedje in die tijd bij de
kinderen was ‘de
kauwgumballenboom’.
In de jaren ’90 was ze een aantal jaren
mijn adjunct-directeur op de
Willibrordusschool. Gedreven en
zorgzaamheid kenmerkten haar. Een
zwak voor kinderen die het niet
gemakkelijk hadden en altijd opgewekt
naar de leerlingen toe. Eind jaren ’90,
na de geboorte van haar zoon, besloot
ze te stoppen met het werken om, na
een aantal jaren geen juf te zijn
geweest, weer te gaan werken op een
school in haar woonplaats Zwolle.
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In de weken van 23 januari t/m 10
februari hebben we met Trefwoord
gewerkt aan het thema ‘Waar ben je
mee bezig?’
Met de spelcomputer op schoot of met
een boek op de bank. Ravotten in de
tuin en hollen op het veld. Kinderen
zijn graag en veel bezig, en zeggen
zelden dat ze het druk hebben.
Dat zeggen volwassenen wel: druk met
werken, met sporten, met twitteren,
whatsappen en mailen. Bloggers en
vloggers laten ons zelfs van minuut tot
minuut weten waar ze mee bezig zijn.
Een van de bijbelverhalen in dit thema
vertelt over de zussen Marta en Maria.
Net als in dit Bijbelverhaal probeerden
we te ontdekken of en hoe al dat doen
bijdraagt aan ons levensgeluk. En dan
zijn we ‘goed bezig’.

Colofon:
Deze nieuwsbrief is een maandelijkse
uitgave van de St. Willibrordusschool te
Coevorden.
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