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Week van de LO(L)-gesprekken

Start voorjaarsvakantie om 14.00 uur

(L)0l-gesprekken
Komende week staan er rapportgesprekken op de planning, wij hopen dat alle
ouders zich inmiddels hebben ingeschreven via Portaal. Mocht u dat nog niet
hebben gedaan, dan is het belangrijk om dat alsnog te doen. We willen graag met
u in gesprek over de ontwikkeling van uw kind. Het komende gesprek is een
rapportgesprek, we zetten nog even voor u op een rijtje wat er besproken wordt
en wie er tijdens het gesprek aanwezig is:
Groep 1 noemen wij het een LO- gesprek, hierbij zijn de leerkracht (L) en de ouder
(O) aanwezig. we bespreken de resultaten van de Cito middentoetsen en de
groepsobservaties.
Groep 2 is gelijk aan groep 1, maar hier wordt als extra bespreekpunt het portfolio
aan toegevoegd.
Groepen 3 t/m 8 is gelijk aan groep 2, maar bij dit gesprek is ook de leerling
aanwezig en noemen we het LOL-gesprek. Soms is het handig om iets te
bespreken, zonder dat uw kind bij het gesprek aanwezig is. Het kan zo zijn dat de
leerkracht uw kind een deel van het gesprek vraagt om even op de gang te
wachten. Niet, omdat we niet van openheid en transparantie houden maar we
merken op dat het soms iets gemakkelijker is om even te “levelen” zonder
aanwezigheid van het kind. Ouders hebben tevens aangegeven hier behoefte aan
te hebben. Aan het eind van dit schooljaar zullen we dit evalueren en opnemen in
ons beleid.
Brengen van kinderen
Dagelijks starten de lessen om 8.30 uur en vanaf 8.20 uur zijn alle kinderen van
harte welkom in de school. Mocht u al voor 8.20 uur op school aankomen, dan
verzoeken we u om tot 8.20 uur te wachten met het naar binnen gaan van de
school. De kinderen mogen de klas binnen, nadat de leerkracht hen heeft begroet
bij de deur. Wij vinden het fijn even aandacht voor elk kind te hebben en ze
persoonlijk te kunnen verwelkomen. Dit is dan ook de reden dat wij niet met
ouders op dat moment in gesprek kunnen. Met sommige ouders hebben wij
aanvullende afspraken gemaakt, doordat hun kind bijvoorbeeld een bijzondere
medische conditie heeft. Deze kinderen en ouders kunnen eerder de school

binnen, zodat zij zich in alle rust kunnen voorbereiden op de dag. Wij vragen
hiervoor uw begrip.
Op de gangen in de midden- en bovenbouw hebben wij rust zien ontstaan, doordat
kinderen zelfstandig naar binnen komen. Zij weten hun weg te vinden, zorgen zelf
dat de jas en tas op een haakje komt te hangen en gaan zelfstandig naar de groep.
Leerkrachten hebben ook hier de tijd om korte gesprekjes met de kinderen aan te
knopen. Een goed, positief en rustig begin is het halve werk! Een enkele ouder die
nog meeloopt willen wij nu ook echt vragen om hun kind het vertrouwen te
gunnen dat hij of zij goed in staat is zelf verantwoordelijkheid te nemen en afscheid
te nemen bij de ingang. Het is belangrijk voor alle kinderen dat de regels voor
iedereen gelijk zijn. Na schooltijd kunt u ons natuurlijk altijd even aanspreken op
het schoolplein mocht dat nodig zijn of voor schooltijd een briefje meegeven aan
uw kind.
Gevonden voorwerpen
De kast bij de receptie van de Bron, aan de eiland kant van de school, is weer goed
gevuld met alle gevonden voorwerpen. Er is zelfs een aparte doos voor alle
“eenzame” handschoenen. Als uw kind een jas, trui o.i.d. mist, kijkt u dan vooral
even in de kast met gevonden voorwerpen.
Groep 5/6 maakt een tekening met de IJsberen
Vrijdag om half 9 als iedereen zit zegt juf Marieke: we gaan naar de IJsberen om
hen na te tekenen. We doen het als volgt. We lopen naar de IJsberen en zoeken
een kleutertje uit, dan krijgen jullie een groot tekenpapier, daar gaat je kleutertje
op liggen. Jullie gaan ze na tekenen en dan samen inkleuren. Het was niet bij
iedereen af. Dus we gingen vrijdag 3 februari verder. Wie het af had mocht bij de
IJsberen spelen. Wie het niet af had, moest het in de gang van groep 5/6 afmaken.
Het was af. Juf Marieke en juf Rianne gingen de tekeningen op hangen. Ze hebben
de tekeningen opgehangen bij juf Catherine. Wil je het zien? Je kan het bekijken
bij de deur van de teamkamer en bij de deur van juf Catherine op de tweede
verdieping. Ik hoop dat jullie het mooi vinden. Maureen, groep 6
Vrijdag 3 februari ging het van start. Iedereen kreeg een maatje en iedereen kreeg
ook groot vel papier iedereen was druk bezig. De kleuter ging op het groot vel
liggen en de leerling van 5/6 ging over trekken als je klaar met het overtrekken,
ging je inkleuren met wasco. Het was heel gezellig en vooral leuk. Mats groep 5
Groetjes 5/6 en de IJsberen

Schoolwaterpolo toernooi
Afgelopen zaterdag hebben Famke, Minte, Vic, Hugo O., Isabel, Hugo S. en Tessa
de 1e prijs gewonnen met het schoolwaterpolo toernooi bovenbouw. Vooraf
hadden we er al een heel goed gevoel over want met vijf kinderen die op
waterpolo zitten dachten we wel dat we dit zouden kunnen winnen. De eerste
wedstrijd was de moeilijkste. Onze tegenstander had namelijk ook drie kinderen
in het team die op waterpolo zitten. Maar gelukkig wonnen we deze wedstrijd met
3-2. Daarna hebben we alle wedstrijden in de poule ook nog gewonnen. En toen
de finale.. tegen de het team van ‘t Anker. Het was een spannende wedstrijd maar
we hebben toch gewonnen met 8-2!
Hier zie je ons team en een
kampioensbommetje in het water!

Ingezonden berichten

Het team van obs Atlantis wenst u een heel fijn weekend.

