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AGENDA
28 januari
1 februari
14 februari
18 februari
20 februari
22 februari

VERJAARDAGEN
Roostervrije dag
Jupiter en Pluto bezoek
Nationaal Archief
Meespeelconcert Pluto
Zuiderstrandtheater
Afscheid Anita met de
kinderen
Afscheid Anita met de
ouders
12.30 u start
voorjaarsvakantie

Juf Petra

30 januari

Werkdagen Anouk de Graaf
Anouk de Graaf zal op 4 februari starten op het Open Venster. Zij zal aanwezig zijn op maandag en
dinsdag en verder op de oneven weken op donderdag en op de even weken op vrijdag. Wilt u kennis
met haar maken, loopt u dan gerust binnen!

Start vierde groep
Het Open Venster gaat op maandag 4 februari 2019 van start met een vierde groep.
Vooruitlopend op de te verwachten instroom en om zo effectief mogelijk onderwijs van hoge
kwaliteit te bieden, starten we hiermee in februari 2019.
De vierde groep heet Mars en de kinderen worden begeleid door juf Jopke (maandag, dinsdag,
woensdag) en juf Angelique (donderdag en vrijdag). Zo kunnen we, doordat er kleinere groepen
ontstaan, alle persoonlijke aandacht die ieder kind nodig heeft, blijven bieden en waarborgen.
Voor de groep Mars wordt een eigen lokaal ingericht. Alle groepen zullen veelvuldig met elkaar
blijven samenwerken, met het oog op het aanbod van de verschillende vakken, de speciale
activiteiten en het IPC onderwijs. De splitsing heeft geen effect op de huidige hulp die we op dit
moment dagelijks bieden in de ingedeelde niveaugroepen per vak. Alle kinderen zijn op niveau
ingedeeld en blijven ingedeeld op dat niveau. Dit wijzigt alleen als er een reden is tot verplaatsing
door de uitslag van de Cito-toets of door het advies van de leerkracht. We hebben in de nieuwe
situatie nog meer tijd om de gewenste aandacht aan elk kind te geven.
In de komende rapportgesprekken kunnen de leerkrachten verdere toelichting geven en eventuele
vragen beantwoorden. We zijn blij dat we op deze manier alle kinderen zoveel mogelijk
ondersteuning op hun eigen niveau kunnen geven.
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Start IHP 3 en 4
Met de kinderen is in de periode vanaf augustus hard gewerkt aan de doelen van het individueel
handelingsplan (IHP) 1 en 2. Vanaf 4 februari zullen we starten met IHP 3 en 4. Door de leerkrachten
worden de Cito toetsen geanalyseerd, zodat we actuele aandachtspunten helder hebben. De
aangepaste doelen worden opgesteld in het nieuwe handelingsplan waarmee we in februari weer
van start gaan.

Herinnering: Bibliotheek
De afgelopen periode heeft de moeder van Miles uit Jupiter de kinderen geholpen met het uitzoeken
van boeken in onze bibliotheek. Helaas lukt het haar niet meer om dit te organiseren en zijn wij op
zoek naar iemand die ons op woensdagochtend daarbij kan helpen. Mocht u iets meer willen weten
of vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met ons.

Afscheid Anita
Zoals jullie allemaal hebben vernomen is juf Anita gestopt met actief werken op onze school. Ze heeft
ons de afgelopen tijd nog op de achtergrond ondersteund. Toch gaan wij op de volgende date
officieel afscheid van haar nemen, namelijk op maandag 18 februari met de ouders en woensdag 20
februari met de kinderen. Verdere informatie volgt maar wij willen u vragen maandagavond 18
februari van 17.00 u tot 18.30 u vrij te houden.
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