Wytgaard, 13 juli 2017

Nieuws Kindcentrum Wytgaard
Laatste schoolweek
Nog 1 weekje en dan gaat de school dicht en
kunnen we genieten van een welverdiende zomervakantie. Onze opvang zal de hele zomer
open zijn. Er staan allerlei leuke activiteiten op
de agenda. Dus dat moet ook helemaal goed
komen.
Op donderdag 20 juli staan er leuke activiteiten
op de agenda. Zo is er al een hele groep ouders
bezig met de nodige voorbereidingen van onze
jaarlijkse skelterrace. Het wordt weer een
prachtig spektakel. Aan het enthousiasme van
de voorbereidingscommissie zal het zeker niet
liggen. Alle kinderen mogen deze dag hun skelter mee naar school nemen. Ook kleine skelters
zijn van harte welkom. Voor iedereen die het
leuk vindt om dit spektakel bij te wonen,
DE KOFFIE STAAT DE HELE OCHTEND klaar!
Ps: de kinderen moeten voor tussen de middag
gewoon hun eigen lunch meenemen.

Agenda


15 juli Oud papier fam. Hoekstra



17 juli 19.00 uur Schoonmaakavond



20 juli Laatste schooldag met
skelterrace



20 juli Feestavond, inloop vanaf 18.45 uur (start 19.00 uur)



21 juli Zomervakantie



12 augustus oud papier fam.
van der Weij



9 september oud papier fam.
Faber

Op dit moment zijn alle groepen zijn druk bezig
met de voorbereidingen voor de feestavond
onder begeleiding van de leerkrachten, pedagogisch medewerkers en meester Onno. Alle ouders, opa’s oma’s of andere bekenden die het
leuk vinden om deze feestavond aanwezig te
zijn, zijn vanaf 18.45 uur (start 19.00 uur) van
harte welkom in het restaurant van groep 678:
“de krokante aardappel.” Hier kunt u genieten

van een echte dinershow met toneel, zang,
dans en andere acts. De diverse acts worden
verzorgd door de kinderen van de onder- en
middenbouw. Ook zal er namens de peuters iets
gepresenteerd worden. Voor de allerjongsten
onder ons is het mogelijk om in de pauze naar
huis te gaan. Aan het eind van de avond zullen
we afscheid nemen van onze groep 8 kinderen.
Dit jaar zijn dit 7 kinderen. Altijd een bijzonder
moment.

Schoonmaakavond
Maandag 17 juli is onze jaarlijkse SCHOONMAAKAVOND. Wij hopen dat iedereen deze
avond ons wil helpen vanaf 19.00 uur. Het zou
fijn zijn als de ouders van de peuters ookwillen
helpen met het peuterlokaal. Er zijn een paar
boorklusjes, zoals plankjes ophangen etc. Wij
hopen dan ook dat er vaders/moeders zijn die
een boormachine e.d. mee willen nemen. Indien er vragen zijn, graag even melden bij juf
Grytsje.
Graag zelf even een emmer, doekje en sop
meenemen.
Gedurende de week zullen er ook spulletjes zijn
die even thuis schoongemaakt moeten worden.

Personele mededelingen
Dit schooljaar is het hele team weer volop in
beweging geweest met allerlei cursussen en een
aantal van ons hebben ook een grotere opleiding gevolgd. Op deze manier ontstaat er steeds
meer expertise binnen ons eigen team, wat als
zeer waardevol wordt ervaren. Zo heeft Mariëtte dit jaar haar IB (intern begeleider) studie met
succes afgerond, heeft Simone haar gymdiploma behaald en is Nelleke door het behalen van
de opleiding onze jonge kind specialist geworden. Grytsje schoolt zich op dit moment voor
een goed VVE aanbod voor de peuters en zijn
we als team bezig geweest met scholing op het
gebied van spelling en rekenen. Als team halen
we altijd veel inspiratie uit deze scholingsbijeenkomsten. Een grote pluim voor iedereen.
Komend schooljaar zullen de taken in het team
een klein beetje veranderen. Sandra zal naast
Wytgaard ook voor 2 dagen per week vervangend directeur worden van de Thomasschool in
Leeuwarden. Dit betekent dat zij een aantal
uren zal inleveren in Wytgaard. De dinsdag en
de donderdag zullen de werkdagen worden in
Wytgaard. De uren die overblijven zullen ingevuld worden door onze IB-er Mariëtte. Mariëtte
zal dan 2 dagen ambulant zijn en is indien Sandra afwezig is, ook eerste aanspreekpunt. Daarnaast ontstaat er voor Nelleke ruimte om met
haar kennis van het jonge kind de ontwikkelingen binnen ons kindcentrum nog meer uit te
werken en vorm te geven. Een mooie kans om
expertise in te zetten.

Uitslag tevredenheidsonderzoek
In maart hebben alle medewerkers, ouders en
kinderen van groep678 hun mening kunnen
geven over onze school. Alle medewerkers hebben hier aan meegewerkt, 62% van onze ouders
en alle kinderen van groep 678. Gezien onze
kleine omvang, blijft het net als bij groepsgemiddelden van toetsen, lastig om gemiddelde
conclusies te trekken. Wel is mooi om terug te
lezen dat medewerkers, ouders en kinderen erg
tevreden zijn over onze school, de sfeer en ons
aanbod. Onze kinderen geven de school dan
ook een 8,6 (landelijk gemiddelde 8,1) ook ouders geven aan tevreden te zijn en geven ons
gemiddeld een 7,6 (landelijk gemiddelde 7,6)
Communicatie, pedagogisch sfeer en een uitdagende leeromgeving worden als zeer goed ervaren. Ook voelen ouders zich betrokken. De medewerkers geven de school een 7,8 (landelijk
gemiddelde 7,7) De resultaten zijn verder besproken in de KC raad. Vast staat, dat we vast
houden aan onze koers, maar wel alert zijn op
signalen en indien nodig hier ook wat mee
doen. Zoals u weet staat de deur altijd open,
voor zowel bemoedigende feedback als kritische feedback.
We gaan er volgend schooljaar weer een mooi
jaar van maken.

LET OP!
Ook voor de zomervakantie is er
weer een leuke leesactie. Kijk volgende week snel in de verslagmap
van de kinderen.
Er zijn weer leuke prijzen te winnen.

VakantieBieb-app
vanaf 1 juni
Lezen in de vakantie met de VakantieBieb-app
Kinderen die gedurende de zomervakantie
weinig lezen, vallen al snel 1 à 2 AVIniveaus terug in hun leesontwikkeling. Uit
onderzoek blijkt dat doorlezen tijdens de
vakantie deze terugval tegengaat. De VakantieBieb-app is vanaf 1 juni 2017
weer beschikbaar. De app kan al ruim
voor de zomervakantie worden gedownload, zodat de keuze van e-books tijdens
de les besproken kan worden. Vanaf 1 juni
zijn op www.vakantiebieb.nl een instructiefilmpje en een interactieve challenge
beschikbaar.

