Koetkrant
Woensdag 23 mei 2018
Agenda
24 mei 2018
28 mei 2018
29 mei 2018
7 juni 2018
25 en 26 juni 2018
2, 3, 4 juli 2018
5 juli 2018
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Bag2School
Start Koet-4-daagse
Koet got talent!
Inspectiebezoek - thema onderzoek dyslexie
Studiedagen - alle leerlingen zijn vrij
Texelkamp groep ⅞
Groep 7/8 vrij

Onderwerpen
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Resultaten eindtoets groep 8
Pilot SNAPPET
Oproep vrijwilliger biebclub
Vanuit de MR
Gezocht actieve ouders
MULTIsignaal Verwijsindex
Even voorstellen : schoolmaatschappelijk werker
Wisten jullie.....(van de luizenmoeder)
Maestro concert 2018 - 26 mei

Hopelijk hebben alle kinderen genoten van het schoolreisje vorige week. Nogmaals een
bedankje voor de ouderraad en de hulpouders voor de organisatie. Groep ⅞ heeft het
TEXEL-kamp nog in het vooruitzicht!
Ook al voelt het door het weer af en toe als zomervakantie, op school wordt er nog hard
gewerkt en veel geleerd. Zo starten we in de maand juni met de CITO toetsen en wordt er
gewerkt aan een nieuw thema van 4xWijzer.
Op 7 juni staat voor onze school een inspectiebezoek gepland. Dit onderzoek is een thema onderzoek, gericht op dyslexie.
Op deze dag wordt ons technisch lees- en spelling aanbod en aanpak beoordeeld. De inspecteur zal verschillende
beleidsdocumenten bekijken, groepen bezoeken om een les te observeren en gesprekken voeren. Aan het eind van deze
dag ontvangen wij een terugkoppeling. Via de Koetkrant zullen wij u daarover informeren.
Marloes Goesinnen
directie

Resultaten eindtoets groep 8
De resultaten van de eindtoets groep 8 hebben wij ontvangen. Scholen ontvangen de score en of zij voldoende of
onvoldoende hebben gescoord. Onze school heeft voldoende gescoord. Uiteraard zijn wij daar trots op. Maar naast dit
cognitieve meetmoment, kijken wij als school ook naar de brede ontwikkeling van kinderen. Wij zijn namelijk minstens zo
trots op de vaardigheden die de leerlingen leren door middel van 4xWijzer, de kindgesprekken die de leerkrachten voeren
en daarbij het eigenaarschap vergroten. Dit is mogelijk landelijk niet meetbaar, maar voor kinderen minstens zo waardevol
om goed door te stromen naar het voortgezet onderwijs.

Pilot SNAPPET
Verschillende groepen zijn gestart met SNAPPET. Mogelijk heeft uw zoon of dochter daar al over
verteld. Zoals verwacht zijn kinderen snel gewend aan deze digitale verwerking. De leerkracht
heeft in één blik op het digitale overzicht precies in beeld hoe de leerlingen de opdrachten maken
en kan daardoor gerichtere feedback geven. Wij hebben er als school voor gekozen deze pilot in
verschillende groepen plaats te laten vinden, zodat we voor de zomervakantie een goede keus
kunnen maken of wij hier komend schooljaar mee gaan werken.

Studiedag Kanjertraining
Afgelopen vrijdag heeft het team van obs De Koet en obs De Vijzel een studiedag gevolgd over de Kanjertraining. Daarin is
onder meer het KanVAS volgsysteem besproken. In dit leerlingvolgsysteem kunnen wij de ontwikkeling van het gedrag van
de leerlingen volgen. Ook biedt het tips en handvatten met betrekking tot gedrag waar zorgen over zijn. Daarnaast geeft
het de mogelijkheid om gericht met de leerling en met u als ouder in gesprek te gaan.

Oproep vrijwilliger biebclub
Tot op heden hebben wij geen reactie ontvangen met betrekking tot de
oproep wie elke week (of om de week) een uurtje vrijwillig aanwezig zou
willen zijn in de bibliotheek. Het betreft de woensdagmiddag van 13.30 –
14.30 uur. Mocht u zich geroepen voelen, dan kunt u een mailtje sturen
aan directie@obsdekoet.nl.
Alvast bedankt!

Vanuit de MR
Woensdag 18 april jl, heeft de MR weer overleg gehad. In deze vergadering kwamen onder andere aan de orde de
Cito-resultaten. Vorig schooljaar en dit jaar had "De Koet" als speerpunt, begrijpend lezen. Dit was duidelijk terug te zien in
de Cito-score van de hele school. Vanaf heden en volgend schooljaar wordt er meer aandacht geschonken aan spelling.
Deze Cito-resultaten waren iets beneden gemiddeld.
Verder heeft elke school vanuit de overheid budget gekregen voor "werkdrukverlaging". Dit geld mag ook echt alleen maar
hieraan besteed worden. Vanuit de MR wordt er meegedacht hoe dit geld te besteden. Na de volgende MR vergadering
laten we u weten waar dit geld aan besteed gaat worden.
De volgende MR vergadering, is de laatste van dit schooljaar op 13 juni a.s. om 19.30 uur. Voel je welkom om aan te sluiten
en mee te denken!

Gezocht actieve ouders!
De ouderraad heeft met ingang van volgend schooljaar een aantal plekken beschikbaar. Lijkt het je leuk om betrokken te
zijn bij het organiseren van het kerst- en/ of Sinterklaasfeest, de schoolreisjes, avondvierdaagse, kinderboekenweek,
schoolvoetbaltoernooi en verschillende excursies? Geef je dan op of kom een keer kijken op 1 van onze vergaderingen.
Onze laatste vergadering van het jaar hebben wij woensdag 6 juni as om 19.30 uur, in Cafe De Post, je bent van harte
welkom!!

Nog even wat weetjes over de ouderraad;
●
●
●
●

●
●

alle leden hebben een taak, aan het begin van een schooljaar verdelen we de commissies met bijbehorende taken.
Je kunt betrokken zijn bij de onderdelen die je aanspreken.
we zijn geen knutselclub
we vergaderen gemiddeld 6 x per schooljaar, ongeveer 1,5 uur per editie
afhankelijk van de commissies waar je je voor opgeeft kost dit tijd, de grotere commissies kosten wat meer tijd,
maar hebben doorgaans meerdere leden om taken te verdelen. Ook is er namens het team in de grotere
commissies (schoolreis, kerst en Sinterklaas) een vertegenwoordiger.
als er onvoldoende (nieuwe) leden zijn zullen wij genoodzaakt zijn komend schooljaar verschillende activiteiten te
schrappen.
de penningmeester (Danny Hofman) is komend schooljaar voor het laatst, nu bestaat dus nog de mogelijkheid om
een jaar 'schaduw' te draaien

Mocht je meer info willen, kom dan naar de laatste vergadering van dit jaar of mail naar:
elsamatla@gmail.com of dannyhofman1@gmail.com
Hartelijke groet,
Bestuur Ouderraad OBS De Koet

MULTIsignaal Verwijsindex
De MULTIsignaal Verwijsindex is een digitaal systeem waarin professionals uit bijvoorbeeld de jeugdzorg of het onderwijs
kunnen aangeven, dat zij betrokken zijn bij je zoon/dochter. Op deze manier kunnen professionals met elkaar afstemmen
om je kind zo goed mogelijk te helpen.
Hoe werkt het?
Soms heeft een kind ondersteuning nodig tijdens het
opgroeien. Dan kan het gebeuren dat meerdere
professionals tegelijkertijd bij een kind betrokken zijn of
ondersteuning bieden. Het is belangrijk dat zij dit van
elkaar weten, zodat zij met elkaar kunnen samenwerken
om het kind op de juiste manier te ondersteunen of te
begeleiden. De professionals die bij het kind betrokken
zijn, maken daarom gebruik van de Verwijsindex.
Het doel van de Verwijsindex is om professionals die
betrokken zijn bij een gezin met elkaar in contact te
brengen, zodat er goed kan worden samengewerkt.
Ook onze school maakt gebruik van MULTIsignaal
Verwijsindex. Via onderstaande link kunt u informatie
lezen op de website.
https://www.multisignaal.nl/voor-ouders/
Een filmpje speciaal voor ouders/ verzorgers die de werking van MULTIsignaal Verwijsindex toelicht:
https://youtu.be/RVez58gxuDk

Even voorstellen: schoolmaatschappelijk werker
Graag wil ik mij voorstellen. Ik ben Annet Stortenbeker. Vanuit MEE & De Wering en wijkteam Medemblik Midden ben ik
werkzaam als schoolmaatschappelijk werker op 7 scholen in de gemeente Medemblik, waaronder basisschool ‘De Koet’.

Waar kan Schoolmaatschappelijk Werk u mee helpen?
U heeft opgroeiende kinderen in het basisonderwijs. Wanneer u zich zorgen maakt of vragen heeft over uw kind, kunt u
daar altijd over praten met de leerkracht. Wanneer de zorgen echter blijven, wordt via de leerkracht en de intern
begeleider van school uw kind besproken in het ondersteuningsteam. Ik maak ook onderdeel uit van dit team. Binnen dit
team zoeken wij samen met u wat de beste stap is voor u en uw kind. De schoolmaatschappelijk werker kan u begeleiden
en u ondersteunen of de leerkracht adviseren en ondersteunen bij de begeleiding in de klas van kinderen met sociale of
emotionele problemen.
Ik geef o.a. ondersteuning bij:
●
●
●
●
●
●
●
●

Vragen over de ontwikkeling van het kind
Opvoedingsvragen of ondersteuning
Gedragsproblemen
Problemen in de omgang met andere kinderen, bijv. pesten, contact maken/ houden
Echtscheidingsproblematiek
Verwerkingsproblemen bij bijv. ziekte of overlijden
Vragen/problemen rondom weerbaarheid, sociale vaardigheden, overgevoeligheid,…..
Ik denk met ouders, leerlingen en leerkrachten mee in oplossingen.

Bereikbaarheid
Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag. U kunt mij bellen of mailen als u vragen heeft.
Telefoonnummer: 06-41419309
E-mailadres: a.stortenbeker@meewering.nl

Wisten jullie… (van de luizenmoeder)
…dat je als kind in Duitsland naar de huisarts moet als er luizen zijn geconstateerd?
…dat je dan thuis moet blijven totdat alle luizen weg zijn?
…de ouder het kind dus ziek moet melden?
…ik eigenlijk best trots ben hoe wij dit hier in Nederland hebben geregeld?
…dat luizen hebben geen ziekte is?
…ik volgend jaar een opvolger heb? Haar naam is Suzan Wijdenes.
…als er deze week geen luizen/neten worden gevonden, dit ook de laatste keer luizencontrole van dit schooljaar is?

…sommige leerlingen dit jammer vinden, want het voelt ‘zo lekker’ door je haar!
Vanaf deze plaats wil ik nu alvast iedereen bedanken, die elke keer weer klaar staat voor de periodieke controle.
Groeten,
Marika

Maestro concert 2018 - 26 mei
Hallo leerlingen van basisschool “De Koet” (en ouders),
Jullie zullen het inmiddels wel gehoord hebben dat “jullie” juf
Marloes zaterdagavond mee gaat doen met de Maestro met
daarbij nog 5 personen.
Dit betekend dat ze een “gouden” Baton kan winnen, dit is het
“stokje” waar de dirigent mee zwaait voor het orkest.
Als je een instrument bespeelt moet je altijd goed op de dirigent
letten, weten jullie het nog van “Wieger wordt Wakker”?
Juf Marloes en nog 5 anderen hebben muziek gekregen om te
oefenen, zoals jullie een toets moeten leren.
Zaterdag avond gaan ze voor het orkest staan en als het goed gaat kunnen jullie luisteren naar heel veel mooie muziek van
de instrumenten van O.K.K., juf Marloes en de andere kandidaten die dan met een baton de muzikanten begeleiden. Aan
het einde van de avond zal de jury vertellen wie de “gouden” Baton gewonnen heeft.
Het is natuurlijk heel leuk als jullie Juf Marloes aan komen moedigen, je moet natuurlijk wel heel stil luisteren als de muziek
speelt, dus voor de jongste leerlingen is het handig om papa of mama mee te nemen.
Zaterdag a.s. om 20.00 uur in café “De Post” De entree is € 7.50 - kinderen vrij entree.
Wij hebben er allemaal heel veel zin in, komen jullie ook?
Namens alle muzikanten van muziekvereniging O.K.K wensen wij juf Marloes, Danny, Bianca, Jaap, Ed en Marjolein heel
veel succes, maar bovenal een hele gezellige avond toe
Groetjes Hannie Wijdenes

