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AGENDA  
 

 
 

Beste ouders,  

We zijn weer begonnen met de halfjaarlijkse cito-toetsen om te kijken of de 

aangeboden stof ook bij de leerlingen is aangekomen. Tafeltjes apart en 

doodse stilte uiteraard, maar gelukkig maken we dat later op de dag weer 

ruimschoots goed met de mooiste lessen. Op dit moment is groep 7 bezig 

met het maken van een eigen land. Doormiddel van gastlessen zijn ze zich 

aan het verdiepen in hoe de politiek georganiseerd kan zijn en of er ook een 

grondwet nodig is. Binnen het thema dus allerlei mooie activiteiten maar ook 

mooie uitstapjes als de judolessen waar groep 1/2  en 2/3 vandaag en 

volgende week aan deelnemen. 

In groep 6 hebben de kinderen maandag en dinsdag met hun juf Phoebe 

stiekem voorbereidingen getroffen om hun andere juf, Julia vandaag ter 

verrassen op haar verjaardag. Ik heb met delegaties van verschillende 

groepen gesproken over hoe het voetballen gaat op school en of daar 

misschien andere afspraken over gemaakt moeten worden.   

Ondanks de zware regen van afgelopen week zijn maandag onze 

zonnepanelen geplaatst waarmee ook ons gebouw zich meer op een duurzame toekomst richt. We hopen 

dat de zon snel gaat schijnen want inmiddels is de helft van het schoolplein veranderd in een grote 

regenplas.  

 

Jouri. 

 

Datum Activiteit 

24 januari Groep 5 en 6 Film: robotvriend (nog rij ouders 
gezocht voor gr 5) 

25 Januari Groep 5 en 6 Filmmontage 

27 Januari Groep 1/2 en 2/3 judo 

1 februari Atelierdag 3a 

7 februari Audit 

8 februari Atelierdag 3B (vanaf 12:15 tentoonstelling) 
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toetsen 
De eerste week zit erop, maar ook komende week zijn de kinderen nog bezig met 

de cito-toetsen. Een extra reden om de kinderen fit en uitgerust naar school te 

laten gaan natuurlijk. Nadat we met de resultaten van de toetsen de nieuwe 

groepsplannen hebben gemaakt zullen we met jullie de resultaten, plannen en 

alle andere zaken omtrent jullie kind bespreken. 

 
 

 
 

Hoofdluis 
Met dank voor de fantastische inzet van onze luizenmoeders kan ik vertellen dat alle 

kinderen gecontroleerd zijn. Er zijn vrijwel geen luizen meer aangetroffen en waar dat 

wel het geval was zijn ze inmiddels bestreden.  

 

 

Atelierdagen  
Hoewel het lang onzeker was zijn er toch weer genoeg mensen (leerkrachten, ouders én kinderen) bereid 

gevonden om ateliers te geven en begeleiden. Op 1 en 8 februari gaan we dus weer los! 

De resultaten hiervan laten we jullie graag zien op de tentoonstelling die we op 8 februari open stellen 

vanaf 12:15. De creaties blijven daarna nog enkele dagen staan zodat ze in de portfolio’s kunnen worden 

opgenomen. 

 

Audit 
De onderwijsinspectie heeft aangekondigd dit jaar ons weer te bezoeken. Ze staan al 

te popelen want ook voor een inspecteur is het bezoeken van een freinetschool 

natuurlijk een bijzonderheid. Toch zullen ze nog even op hun beurt moeten 

wachten. Op 7 februari nemen een aantal collega-directeuren uit ons ISOB bestuur 

een audit af als onderdeel van de interne kwaliteitscontrole. Hiervoor kijken ze in de 

klassen, spreken ze met ouders, kinderen, en collega’s. Deze vorm van intern 

kwaliteitsonderzoek en borging is nieuw voor ons bestuur. Vanaf dit jaar zal iedere 4 

jaar een audit worden afgenomen zodat we kunnen nagaan of hoe wij onszelf zien 

en beoordelen ook voor hen zichtbaar is.  
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In de groepen 
sja, er gebeurt momenteel zo ongelofelijk veel in de groepen met al die verschillende thema’s.. 

hierbij maar even een kleine greep. 
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Berichten van onze partners:   

Hieronder staan 2 berichten van organisaties van buiten de school waarvan 
wij meerwaarde zien voor onze ouders of leerlingen. 
Het eerste bericht is van trefpunt Heiloo, zij bieden klussers aan die helpen 
met energiebesparende aanpassingen van huizen wanneer mensen die 
klus zelf niet kunnen klaren. Het tweede bericht is van jeugdtheater Heiloo, 
die weer een mooie voorstelling aanbieden. Ideaal voor regenachtige 
dagen!  
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