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Agenda
10 t/m 13 mei
17 mei
17 mei
20 mei
20 mei

Avond4Daagse
MR
OR
Groepen 3 gaan naar de Spitkeet
Groepen 8 naar Technics4U in de
electriciteitscentrale

Onderwijs Oekraïense leerlingen
Op dit moment vangen wij
nog geen Oekraïense
leerlingen op. In onze
gemeente worden deze
leerlingen opgevangen door
Papilio, onze NT2 school. Er
wordt per leerling bekeken
wat de beste oplossing is: naar de NT2 school of
naar een reguliere basisschool.
Ouderenquête
We willen alle ouders graag bedanken voor het
invullen van de ouderenquête. Deze zal eerst met
team en dan met MR besproken worden. De
resultaten daarvan worden uiteraard met u
gedeeld.
Aanmelding en Inschrijving
Vlak voor de meivakantie zijn we begonnen met
de voorbereidingen voor komend schooljaar. Met
name de formatie (hoeveel en welke groepen,
welke personeelsleden)
is dan belangrijk. We
zouden het zeer op prijs
stellen als een van uw
kinderen komend
schooljaar 4 jaar wordt
de opgave snel gebeurt.
Gezien de leerkrachtentekorten willen we graag
vroegtijdig weten waar

we komend schooljaar aan toe zijn.
Dit geldt natuurlijk ook voor nichtjes en neefjes in
uw familie. Speciaal voor hen openen we de
komende 2 weken onze deuren. Ze mogen ook op
een ander moment een afspraak maken.
Coaching Cultuur
Cultuur heeft een warm plekje in ons hart op 't
Partoer! Dat maken we ook graag in de praktijk
waar.
In april kwamen wederom een drietal specialisten
op het gebied van Taal, Muziek en Dramatische
expressie op school om ons te coachen. Zij gaven
ons als team feed-back op onze lessen
woordenschat waarin deze drie vormen van
expressie een belangrijk onderdeel zijn. Lessen
woordenschat zijn voor kinderen erg belangrijk.
Hierdoor leer je niet alleen veel nieuwe woorden,
maar je leert je ook beter uitdrukken. Naast de
specialist was ook een collega leerkracht van onze
school bij de les die de eigen leerkracht gaf. Van
en met elkaar leren is belangrijk om je lessen op
een nog hoger peil te krijgen. Naast veel tips,
kregen we van de specialisten ook veel
complimenten. Ze waren onder de indruk van de
manier waarop we vakken samenvoegen en op
deze manier onze lessen versterken.
Natuurlijk doen we dat niet alleen tijdens deze
lessen, maar leren we ook van de specialisten van
het Achterland die op vrijdagmiddag de collega's
tijdens crea coachen. Een specialist in creatieve
vakken en een specialist die kinderen onderwijs
geeft; een sterke combi!
Groetnis, Jan Jonker, cultuurspecialist OBS ‘t
Partoer

