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BELANGRIJKE DATA:
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 11 januari
 17 januari
 18 januari


26 januari

:
:
:
:

De school begint weer!
De luizencontrole vindt plaats.
Bezoek Kim door groep 1/2A
Fusiebijeenkomst 3 van 9.00 uur tot 13.00 uur:
Alle kinderen zijn vrij!
: De schriften gaan weer mee!

HET TEAM VAN BS MARIA GORETTI WENST U ALLEMAAL EEN
POSITIEF, GEZOND EN VOORAL PLEZIERIG 2017!!!!

EEN HEEL DIK COMPLIMENT!!!
De leerlingen van groep 8 hebben in totaal 357,90 euro opgehaald voor
een goed doel: het genezen van kinderen met longontsteking! Op
dinsdagmiddag heeft een aantal kinderen met juf Sabine en juf Leonie het
geld afgegeven bij Het Glazen Huis in Breda!
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Ouderportaal van BasisOnline
Op 10 en 12 januari volgen de teams van BS Maria Goretti en BS Willibrordus een
gezamenlijke training om te leren werken met het ouderportaal van BasisOnline.
Het BasisOnline Ouderportaal is hét veilige platform waar het kind centraal staat.
Ouder en school houden elkaar in een afgeschermde omgeving op de hoogte én
werken met elkaar samen om een optimale ontwikkeling van het kind mogelijk te
maken, met handige tools die op school tijdwinst opleveren én de ouder meer
inzicht geven. Het Ouderportaal ondersteunt de school en leerkracht in taken zoals
administratie, hulpouders werven en gesprekken plannen. In de afgeschermde en
beveiligde omgeving kunnen ouders en school elkaar op de hoogte houden en
informatie inzien. Alle gegevens en communicatie binnen het Ouderportaal wordt
versleuteld. Daarnaast voldoet het aan alle privacynormen van het College
Bescherming Persoonsgegevens.
Alle oudercommunicatie vindt op groepsniveau plaats binnen het Ouderportaal. Of
het nu gaat om relevante documenten, groepsnieuws, foto's, het plannen van
oudergesprekken of de schoolkalender, de ouder heeft altijd alles overzichtelijk bij
de hand thuis op de computer, op de bank met de tablet of middels de
Ouderportaal App op de smartphone.
Nadat het team de training gevolgd heeft, wordt u op de hoogte gebracht
van de start van het Ouderportaal!

MIDDENTOETSING CITO-LOVS

In januari en februari vindt weer de middentoetsing plaats van ons Citoleerlingvolgsysteem. De toetsen taal en rekenen voor kleuters, rekenen,
woordenschat, technisch lezen, AVI, DMT, spelling, begrijpend lezen en
studievaardigheden komen aan bod. Deze toetsing geeft een beeld van de
ontwikkeling van uw kind in relatie tot andere kinderen in Nederland.
Hiermee volgen we de leervorderingen op systematische wijze. We krijgen inzicht
in de resultaten van ons onderwijs op leerling-, groeps- en schoolniveau. Deze
informatie geeft houvast bij het plannen en evalueren van het onderwijsaanbod.
Doordat de toetsen al vanaf groep 1-2 aan bod komen, ontstaat er een
doorlopende ontwikkelingslijn van uw kind. De Cito-toetsen laten zien wat het
kind leert en op de lange termijn onthoudt en toepast. Daarnaast krijgen wij als
school informatie over het niveau van het onderwijsaanbod. Vanaf week 2 t/m
week 6 zullen er op verschillende tijden toetsen afgenomen worden. Bij de adviesen/of rapportbespreking in februari/maart zal de groepsleerkracht de resultaten
met u delen.
METAMORFOSE VAN ONZE WEBSITE
De website van onze school ondergaat een metamorfose. Vanaf 5 januari 2017 zal
de website er anders uitzien. Van lieverlee zal de informatie ook anders ingedeeld
en vormgegeven gaan worden. U kunt dus vanaf 5 januari een kijkje nemen op de
vernieuwde website www.mgoretti.nl.
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