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NPO gelden (Nationaal Programma Onderwijs)
Dit geld krijgen alle scholen en is bedoeld om vertragingen
in te halen en leerlingen te ondersteunen die het moeilijk
hebben door schoolsluitingen wegens Corona. Als school
moeten we de volgende stappen zetten;
We maken eerst een schoolscan om in kaart te brengen
welke problemen er hoogst waarschijnlijk door Corona zijn.
Uit een menukaart die vanuit het ministerie is gekomen met kansrijke
interventies kiezen wij als school zelf de aanpakken die het beste bij onze situatie
passen.
Op dit ogenblik hebben we de genoemde punten gedaan en gaan we plannen
schrijven en vragen we aan ons bestuur of we de interventies die we in de
plannen hebben staan uit kunnen voeren zoals we die bedacht hebben. Deze
stappen worden ook besproken in onze medezeggenschapsraad. We houden u op
de hoogte.
Inzet Lukida
Zoals u in een vorige Weekflits heeft kunnen lezen schakelen
we soms Lukida(www.lukida.nl) in om voor de groepen een
creatieve dag te verzorgen. Een gespecialiseerde docent komt
dan de hele dag een leerzame creatieve dag verzorgen voor de
groep. In de planning staan de volgende dagen;
Kleutergroep Grutto op 03-06-2021 en
23-06-2021
Kleutergroep Futen op 04-06-2021
Groep 6 op 09-06-2021

Groep 3 op 18-06-21
Groep 8 op 01-06-21
Groep 5 op 04-06-2021

De leerkracht is op deze dag aanwezig maar doet andere werkzaamheden voor
zijn/haar groep.
Zoals u weet is het bij afwezigheid van een leerkracht bijzonder moeilijk (lees
onmogelijk) om invalkrachten te vinden. Veel vangen we intern op maar soms is
ook hier de mogelijkheid niet voor. Aangezien de creatieve vorming ook heel
belangrijk is vragen we soms een docent van Lukida om in te vallen.

Cito eindtoets binnen
Afgelopen week is de cito eindtoets binnen gekomen.
Hieronder de stappen die we gaan zetten;
• Donderdag middag gaan we(leerkracht, directie en
internbegeleider) de resultaten bekijken. Als er
leerlingen zijn die een hogere score hebben gehaald dan
het gegeven definitieve schooladvies dan moet de school het advies
heroverwegen. (Heroverwegen betekent niet dat we dit bijstellen maar dan
zou wel kunnen).
• Vrijdag krijgen de leerlingen hun score te horen en mee naar huis.
• De ouders van leerlingen die een hogere score hebben op de eindtoets en
die na heroverweging een aangepast advies krijgen die krijgen een
uitnodiging voor een gesprek.
Bericht van Ilonka(oudercafé)
Gelukkig is de bibliotheek weer open! Ik hoop je snel te
zien in de bibliotheek.
Het Oudercafé is nog wel online, iedereen is welkom op
maandag 31 mei van 9.00 – 10.00 uur. Dit zijn de inloggegevens:
https://zoom.us/j/97232690023?pwd=aHZDWVA3ZEVueFExS21zV3QvRzdXdz09
Meeting ID: 972 3269 0023 / Passcode: 982372 /
Hartelijke groeten, Ilonca Erhardt, Coördinator Oudercafé
Heeft u al gehoord dat……
➢ We in de bovenbouwhal een fietstafel hebben neergezet
zodat leerlingen die dit prettig vinden bewegend kunnen
werken?
➢ Er Corona versoepelingen aankomen en dat we u op de
hoogte houden wat dit betekent voor de maatregelen die
wij op school hanteren?

Open Trainingsdag bij v.v. IVV
Ben je tussen de 5 en 9 jaar en vind je voetballen
leuk? Kom dan naar de Jumbo
Open Trainingsdag welke gehouden wordt op
woensdag 26 mei van 15 tot 17 uur bij v.v.
IVV (locatie Sportpark te Landsmeer).
We gaan er een heel gezellige middag van maken
waarop je kunt meedoen aan een leuke en
uitdagende circuittraining en leuke wedstrijdjes
kunt spelen. Aanmelden graag
via clubinfo@ivvlandsmeer.nl.

