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Nieuwsbrief
Van juli
nummer 7
Beste ouder(s)/verzorger(s),

rapport zal waarschijnlijk na de vakantie
beschikbaar komen.

Belangrijke data

FFPT

1e

schooldag
Fietspuzzeltocht
Ronde tafel met
ouders

28-08-2018
31-08-2018
25-09-2018

Kwaliteitszorg
De overdracht door de huidige leerkracht naar de
nieuwe groep is gedaan. Aankomend jaar kunnen
we weer fris starten.

Bezoek inspectie
Het afrondend gesprek met de inspectie van
onderwijs is geweest. De uitkomst van het
vierjaarlijks onderzoek bepaalt hoe het toezicht
op het bestuur en de school eruit ziet. Hoe
intensief het vervolgtoezicht is, hangt o.a. af van
het oordeel over de financiën, kwaliteitszorg,
zicht op ontwikkeling en didactisch handelen.
Hoe positiever het oordeel hierover, des te
minder vervolgtoezicht. Als het bestuur te weinig
zicht heeft op de kwaliteit of de financiën, of als
het bestuur te weinig doet om de kwaliteit te
bewaken of te verbeteren, dan passen ze het
toezicht aan. Het vervolgtoezicht is dan
intensiever.
De afspraken met het bestuur over het
vervolgtoezicht worden in principe voor vier jaar
gemaakt. Afhankelijk van het verloop van het
herstel van mogelijke tekortkomingen en van
mogelijk nieuwe ontwikkelingen die de jaarlijkse
monitoring aan het licht brengt, kunnen deze
afspraken worden aangepast. Voor onze school
spreken ze hun vertrouwen uit– geen
vervolgtoezicht nodig.
De ingezette ontwikkeling geeft hen veel
vertrouwen voor de toekomst. Het volledige

Op vrijdag 31 augustus is weer de jaarlijkse
familiefietspuzzeltocht. Ieder jaar is dit een ware
happening. Meer informatie ontvangt u via een
aparte mail.

Rondetafelgesprek met ouders
In de laatste ALV is kort besproken dat we als
school ook graag willen horen wat ouders
belangrijk vinden met betrekking tot onze school
en het onderwijs. Daarom organiseren we op
dinsdag 25 september rondetafelgesprekken met
ouders over diverse onderwerpen. In een
volgende nieuwsbrief zullen we u hierover meer
informatie geven. Wilt u deze datum alvast
reserveren?

Afscheid leerkrachten
Deze week hebben we ook afscheid genomen van
twee van onze collega’s. Juf Aranka gaat haar
loopbaan vervolgen op een school in Arnhem en
juf Inge is nog aan het onderzoeken wat haar
volgende stap zal zijn. Wij wensen beiden veel
succes!
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Bedankt allemaal!!
Aan het eind van het jaar willen we iedereen die
dit schooljaar hebben meegeholpen, bedanken
voor alle inzet van het afgelopen jaar. Ouders
veel activiteiten waren alleen mogelijk dankzij uw
hulp!!!!!

Eerste schooldag
Voor de eerste schooldag heeft uw kind vanaf
groep 3 t/m 8, een etui nodig. Het liefst zo plat
mogelijk. Wij zullen zorgen voor het schrijfgerei
en dergelijke.

Bericht uit de plusgroep
Zoals jullie in de vorige nieuwsbrief hebben
kunnen lezen, willen we graag duidelijke
selectiecriteria formuleren voor de plusgroepen.
In onze ogen is de plusgroep een soort RT voor
snelle denkers, waar juist die problemen
aangepakt worden waar deze kinderen tegenaan
lopen. Annemarie, Femke en Michele zijn hier
druk mee bezig, maar het is helaas niet gelukt om
dit voor de vakantie rond te krijgen. Dit betekent
dat we in de eerste weken na de zomervakantie
hierover duidelijkheid gaan geven.

We hebben insecten in het water gevangen met
grote netten en potten, daarna zijn we het
gebouw in gegaan en hebben we de diertjes
onderzocht onder de microscoop.
We hadden kaarten bij ons, zodat we konden zien
welk diertje het was en wat de naam is. We
hebben veel geleerd zoals dat helder water niet
schoon hoeft te zijn. Er waren een paar
bijzondere diertjes zoals de watersalamander. Die
was erg cool om te zien, maar we hebben ook
minuscule diertjes onderzocht bijvoorbeeld: een
slooteitje en we zagen er eentje uitkomen. Het
was hilarisch, want het diertje was tegelijk aan
het poepen. Het mysterieuze was dat het in en
uit het lijfje ging.
We gingen op het einde ook nog naar een
speeltuin dat ook in Park Schothorst lag. In de
natuurspeeltuin gingen veel kinderen met water
spelen. Anderen deden jongens pakken de
meisjes. Na het spelen in de natuurspeeltuin
gingen we terug naar school met de fiets. Op
school gingen we weer verder met werken.
Dit was onze dag in Park Schothorst.
Anastasia en Bram, groep 7

Afscheid groep 8
Algemeen uit de groepen
Schoolreisje groepen 3, 3-4 en 4
Op 27 september gaat de parallel 3-4 op
schoolreisje. Wilt u deze datum vast noteren in
uw agenda?

Groep 7
Op donderdag 14 juni gingen wij met groep 7
naar Park Schothorst. Dat was erg interessant.

Deze week hebben we afscheid genomen van
groep 8. Wat was het een bijzonder moment op
de afscheidsavond met natuurlijk de musical.
Jullie werden toegesproken door jullie juffen en
op woensdag hadden alle kinderen een mooie
boog gemaakt door de hele school. Dat was de
laatste keer dat jullie de school uitliepen als
leerling van onze school. Onze taak zit erop. We
wensen jullie veel plezier met het zetten van de
volgende stap in het voortgezet onderwijs.
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Medezeggenschapsraad (MR)
Geen nieuws.

Oproep
Wij zijn op zoek naar een leerkracht voor groep 3
voor de donderdag en vrijdag. Kent u iemand die
belangstelling heeft? Hij/zij mag mij
mailen:annemarie@asvdaltonschool.nl
Zou u onderstaande link willen delen?
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activ
ity:6421357847782793216

Tot slot wensen we u allemaal
een hele fijn zomervakantie toe.
Vriendelijke groet,
Team ASV Daltonschool!

