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Vrijdag 15 maart: staking; alle leerlingen vrij!
Dinsdag 19 en donderdag 21 maart: rapportgesprekken
Vrijdag 22 maart: groep 1-2 vrij
Donderdag 28 maart: studiedag; alle leerlingen vrij

RLT scholen test

Regel van de maand:

https://www.rtlnieuws.nl/scholentest
Onlangs is RTL-nieuws weer met een scholentest
gekomen. Men kijkt naar de resultaten van de
laatste 3 eindtoetsen van de afgelopen 3 jaren.
Daarnaast worden allerlei factoren (zoals
omgeving, populatie) mee gewogen om tot een
punt te komen per school.
Wij haalden dit jaar een 7.1 , dat is net boven het
landelijk gemiddelde (7.0)
Het hoogste punt in de Reeshof was een 7.2
We scoren als school dus prima vergeleken met
scholen bij ons in de buurt, en daar zijn we
hartstikke trots op.
Maar: het kan altijd beter, dus we gaan ons best
doen om volgend jaar nog een beetje hoger te
scoren.

“Ik ben zuinig op
mijn eigen spullen
en op de spullen
van een ander’’.

Staking 15-3-2019
Vrijdag 15 maart zijn de deuren van onze school
gesloten omdat het team staakt.
Wij willen duidelijk maken dat de werkdruk
verlaagd moet worden en het salaris moet
verbeteren om zo voor meer mensen het
onderwijs vak aantrekkelijker te maken.
We merken steeds vaker dat het moeilijker wordt
om invallers te regelen.
We begrijpen dat het soms lastig kan zijn om
extra opvang te regelen wanneer wij staken.
Maar ook voor ons is het een lastige dag omdat
wij die dag geen salaris krijgen.
We hopen op jullie begrip en hopen dat het
ministerie ons hoort en ziet.

Verjaardagen
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Amira (8)
Nada (1-2)
Carla (8)
Esin (3)
Rossi (5)
Elledy (8)
Melissa (8)
Zofia (6)
Jordan (1-2)
Sanne (8)
Alaa (3)
Meneer Rob

Hartelijk gefeliciteerd!
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Even voorstellen: meneer
Marcel
Vanaf 28 februari tot het eind
van het schooljaar zullen jullie
op donderdag en vrijdag een
nieuw gezicht zien in groep 5,
aangezien juffrouw Lotje met
zwangerschapsverlof is.
Mijn naam is meneer Marcel, ben getrouwd en
woonachtig in Rijen en heb zo’n 40 jaar in vele
onderwijsbetrekkingen gewerkt, waarvan de
laatste 20 jaar in het zuiden van het land.
Afgelopen jaren ben ik ook 3 jaar voor Unicef
als onderwijsdeskundige in Cambodja
werkzaam geweest. Een periode waarin ook ik
veel geleerd heb van de mensen daar.

Ontdekstation 013
Woensdagmorgen zijn groep 6, 7 en 8
met de bus naar het ontdekstation 013
gegaan. De leerlingen hebben
scheikundige proefjes gedaan, samen
een stad gebouwd uit oud materiaal
zoals computers en krukjes van hout
gemaakt. Er is goed samengewerkt en er
ontstonden ontzettend mooie
kunstwerken. Het was een actieve en
leerzame ochtend!

Inmiddels heb ik twee dagen in groep 5
lesgegeven, waarvan één dag met carnaval,
waarbij we aan elkaar konden wennen. Leuk om
zo “feestend” te beginnen. Wellicht heeft u de
eerste verhalen over de nieuwe meneer al
mogen aanhoren.
Ik benen me nog steeds aan het inwerken, want
iedere school heeft zijn eigen werkwijze.
Volgende week dinsdag hoop ik tijdens de
oudergesprekken kennis te maken met alle
ouders van de kinderen uit deze groep, zodat zij
zien wie er op donderdag en vrijdag in de groep
staat. U snapt dat ik de kinderen nog
onvoldoende ken, zodat de kennismaking
centraal staat. Gelukkig heeft juffrouw Lotje de
rapporten nog kunnen schrijven, zodat u op de
hoogte bent van de onderwijsresultaten.
Mocht u vragen hebben over zaken waarmee
de kinderen tijdens mijn lessen thuis komen,
schroom niet om na lestijd contact op te
nemen. Ik zal dan graag uw vragen
beantwoorden. Hopelijk zal juffrouw Lotje, na
de gezinsuitbreiding in augustus het team van
de Fonkel weer komen versterken.
Hartelijke groet,
Meneer Marcel
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Cursus lezen voor ouders
Samen lezen met uw kind is niet alleen super
gezellig, maar ook ontzettend belangrijk.
Boeken nemen uw kind mee in een nieuwe
wereld vol spannende, mooie avonturen. Ze leren
zich beter concentreren. Daarnaast is het
ontzettend goed voor de ontwikkeling van taal.
Als ouder is het daarom belangrijk om regelmatig
samen met uw kind te lezen.
Maar hoe vindt u het als ouder om samen met uw
kind te lezen?
Vindt u het lastig om voor te lezen? Vindt u het
moeilijk om het juiste boek te vinden? Of wilt u
gewoon nieuwe ideeën opdoen? Graag nodigen
wij u van harte uit voor 4 ouderbijeenkomsten.
Onder het genot van een kopje koffie gaan we
samen aan de slag met leuke nieuwe boeken en
voorlezen.
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Programma:
Datum 13 maart.: Interactief voorlezen en
soorten boeken
Datum 20 maart.: gebruik catalogus bibliotheek
Datum 27 maart.: rondleiding bibliotheek
Heyhoef
Datum 3 april.: tips en bruikbare websites voor
het maken van een werkstuk of boekbespreking.
Tijd : 11.30 uur tot 12.30 uur in de ouderkamer
van Obs De Fonkel
Deze cursus wordt gegeven door Doreth
Verhaaren. Zij is werkzaam bij bibliotheek
Midden-Brabant. U kunt haar tegen komen in
bibliotheek Heyhoef, maar ook op verschillende
scholen, waaronder ook onze school. Zij verzorgt
de naschoolse boekenclub.
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