Maart 2017
Hallo allemaal!
We naderen het voorjaar! Op school zijn we volop bezig met de voorbereiding van de rapporten en
de oudergesprekken die binnenkort plaatsvinden. We hebben er vorig schooljaar voor gekozen om
te gaan werken met twee rapporten en drie oudergesprekken. Het verwachtingsgesprek en de
twee gesprekken rondom de rapporten. Aan de hand van signalen van het team en van ouders
(o.a. het ouderpanel), moeten we concluderen dat deze opzet niet perfect is. De tijd tussen het
verwachtingsgesprek in september en de gesprekken die in de week van 20 maart plaatsvinden, is
te lang. Ook ligt de nadruk hierdoor wellicht te veel op het rapport.
Bovenstaande strookt niet met de manier waarop wij naar onze leerlingen willen kijken. We zijn er
ons van bewust dat kinderen naar school gaan om te leren, een goede beheersing van
basisvaardigheden in onder andere rekenen en taal zijn van groot belang. Echter een kind is veel
meer dan alleen een toetsscore. We willen daarom komend schooljaar de oudergesprekken los
koppelen van de rapporten en het meer hebben over een verwachtingsgesprek (september) en
twee voortgangsgesprekken (januari en mei). De tijd die hier tussen zit is beter. Ouders, leerkracht
en eventueel leerling, kunnen in deze gesprekken ingaan op de leerbehoefte van de leerling. We
geloven erin dat deze manier beter aansluit bij betekenisvol leren in
onze school.
De belangrijke data op een rijtje:
9 maart
Talentmiddag onderbouw
13 maart
Lesvrije dag leerlingen
15 maart
Rapporten mee
20 maart
Oudergesprekken (gr. 1 t/m 7)
29 maart
Open- / aanmeldochtend – LET OP: leerlingen gr. 1 vrij
7 april
Studiedag team, leerlingen vrij

REGELZAKEN & SCHOOLACTIVITEITEN
HERINNERING OUDERBIJDRAGE
Er is een brief meegegaan aan de ouders van de
leerlingen die de ouderbijdrage nog niet betaald
hadden. Hierop is per ongeluk een ‘0’ te weinig bij
het IBAN–nummer getypt. Het juiste IBAN is:
NL29RABO0148809561 t.n.v. OC Gummarusschool
te Steenbergen. Graag betalen onder vermelding
van voor- en achternaam kind en klas kind.
OUDERGESPREKKEN 20 MAART
Op maandag 20 maart (en in de rest van die week)
vinden er oudergesprekken plaats vanaf 13 maart
kunt u zich hier via Digiduif voor aanmelden. De
leerkrachten zetten de beschikbare tijden dan
open.
OPEN- / AANMELDOCHTEND
Op woensdag 29 maart is het weer zover: de
jaarlijkse open informatie- / aanmeldochtend.

Deze ochtend bent u van harte welkom met uw
zoon of dochter die mogelijk in de toekomst onze
school gaat bezoeken. Die ochtend kunnen er
aanmeldformulieren ingevuld worden en mogelijk
ook meteen een intake gepland worden met
Wietse.
Let op: de kinderen uit groep 1 zijn deze dag vrij.

T E R IN FORM ATIE
CARNAVALSOPTOCHT
We hebben de vrijdag voor de carnvalsvakantie
weer genoten van een meer dan prachtige optocht
van ’t Gummeke. Langs deze weg nogmaals de
complimenten aan alle leerlingen, maar ook aan
ouders en grootouders die zich weer ingezet
hebben om een prachtige creatie neer te zetten.
We hebben aan de hand van de inschrijvingen
gekozen voor twee prijzen voor de grote groepen
en vier voor de kleine groepen. Simpelweg omdat
er veel meer kinderen meededen met een kleine
groep.
Hieronder nogmaals prijswinnaars van de optocht
voor groep 5 t/m 8:
Grote groepen:
1. De Striencoaster (Larissa, Anouk, Amber,
Nicole, Lynn, groep 8B)
2. De DeejéN – jAgoartjes: Zit jij ok bij oons in de
femilie (Romée, Meike, Marena, Floortje,
Romy, Fleur, groep 8A)
Kleine groepen:
1. De DNA-trekkers - Wij trekken en testen je
DNA om te kijken of je bij onze familie hoort!
(Justin, Senna, Jelle, Sergio , groep 7B)
2. De muzieknoten femilie - Muziek maek van
òòns één femilie! (Luanna Vergeer, Sven
Nuijten en Casper Blonk, groep 6A)
3. Discosisters (Anique, Veerle, Danice groep 8A)
4. Femilie in de wolken (Tara, Juup, Casey, groep
6A)
Enkelingen/paren:
1. Familidinee - Rowan, Nils groep 8A
2. Femilie uitje rondje Gummarus - Baukje v.d.
Pligt groep 8B
3. Tim en Tom - Alain , Finn, groep 5A

LEERKRACHTEN GEZOCHT
Enige tijd terug heeft u een brief ontvangen
namens de Lowys Porquinstichting. Het ging over
de problemen die scholen ondervinden bij het
krijgen van invalleerkrachten. Vandaar ook dit
bericht:
LESWERK zoekt groepsleerkrachten die bereid zijn
om invalwerk te verrichten. Je kunt zelf bepalen op
welke dagen en voor welke besturen, scholen en
groepen je werkzaam wilt zijn. Nog geen diploma?
Ook als derde jaars of vierde jaars PABO-student of
herintreder kun je invallen via LESWERK.
Geïnteresseerd? Kijk op WWW.LESWERK.NET

