Nieuwsbrief 23 februari 2018

Beste ouder(s) verzorger(s),
Even stilstaan…
Soms hebben we het gevoel dat we rennen, hollen en maar doorgaan en dan is het goed om
even te gaan zitten en te bekijken waar we mee bezig zijn en hoe dat gaat. Dit is zo’n
moment.
Op 1 maart ben ik precies twee jaar werkzaam op de St. Bonifatiusschool. Samen met het
team hebben we de trein op de rails en zijn we bezig met mooie ontwikkelingen. Ik heb het
naar mijn zin en zie nog uitdagingen liggen waar ik graag de mouwen voor opstroop. De
samenwerking met de kinderen, ouders en teamleden is een positieve factor en ook de open
en fijne sfeer binnen de school ervaar ik als heel prettig.
Zo halverwege het schooljaar nemen we de landelijk genormeerde toetsen van CITO af en
evalueren we ons onderwijs. De afgelopen week hebben we een diepteanalyse gemaakt en
bekeken op welke vakgebieden we ons ontwikkelen en waar het nog beter kan en moet. Zo
zorgen we ervoor, dat we de kwaliteit van ons onderwijs goed in de gaten houden en op het
juiste moment de juiste interventies kunnen doen. Op groepsniveau zijn ook de leerkrachten
bezig met evaluaties en analyses en op woensdagmiddag 14 maart gaan we hier samen mee
aan de slag. Samenwerkende leraren, zo blijkt uit onderzoek, heeft het grootste effect op de
leerprestaties van kinderen.
Onze speerpunten uit het jaarplan staan steeds hoog op de agenda en de meeste doelen
zullen we dit schooljaar halen. (Engels invoeren vanaf groep 1, Rots en Watertraining en het
voeren van Kindgesprekken)
Mocht u nog aanvullende zaken hebben, dan hoop ik dat graag van u te horen.
Dinsdag 3 april werpt een (intern) auditteam een blik op onze school. Hierover meer in een
volgende nieuwsbrief.

Personeel
Na de voorjaarsvakantie start juf Susanne weer in groep 1. We nemen afscheid van juf Jolien
Eilers en bedanken haar voor haar enthousiasme en inzet de afgelopen weken.

We wensen iedereen een fijne
voorjaarsvakantie!

