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Agenda:
Do
Ma
Di
Di
Vr
Ma
Vr
Za

08-02
12-02
13-02
13-02
16-02
19-02 t/m do 22-02
23-02
24-02 t/m zo 04-03
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05-02-2018 – 19-02-2018
Groep 3 – 4 Excursie “Boter, Kaas en Eieren”
OR-vergadering
Biebbus
Definitieve advies gesprekken groep 8
Groep 7 – 8 Excursie “Verkade Experience”
Rapportgesprekken groep 1 t/m 7
Studiedag (IKC) leerlingen vrij
Voorjaarsvakantie

Jarigen:
Selenay
Krisstian
Sven

11-02 gr. 7
20-02 gr. 4
20-02 gr. 7

Van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag!
Inschrijvingen rapportgesprekken
In onze vorige Saenparel-info hebben we u geïnformeerd over de aanmeldingen/inschrijvingen van de
komende rapportgesprekken en de benodigde digiduif accounts. We zien dat op dit moment de ouders
van 89% van onze leerlingen de kind gebonden accounts hebben geactiveerd, hiervoor onze dank. We
wachten nog op activering van de laatste 9 leerling-accounts.
In de week voor de voorjaarsvakantie vinden de rapportgesprekken plaats voor de groepen 1 t/m 7 ( 19
t/m 22 februari). Tijdens deze gesprekken worden de rapporten meegegeven en gaan we er vanuit dat
de kinderen bij het gesprek aanwezig zijn, het gaat immers om hun voortgang in ontwikkeling en
leerproces.
De definitieve adviesgesprekken voor het voortgezet onderwijs van groep 8 vinden in de week daarvoor
plaats (13 februari), ook hierbij verwachten we dat de kinderen van groep 8 aanwezig zijn.
Voor de rapportgesprekken van de groepen 1 t/m 7 gelden de volgende stappen:
Vanaf 02 februari 13.00 uur heeft u zich al kunnen inschrijven voor de gesprekken via Digiduif, u heeft
hiervoor een uitnodiging via digiduif ontvangen. Op vrijdag 09-02 sluit de inschrijving voor de groepen 5
t/m 8, op 12 februari voor de groepen 3/4 en op 13 februari voor de groepen 1/2. Heeft u géén digiduif
dan dient u zelf met de leerkracht een afspraak te maken.
Overzicht data en tijden gesprekken:
Groep
Datum
rapportgesprekken
1
Ma 19 februari
Di 20 februari
2
Wo 21 februari
3/4
Ma 19 februari
Wo 21 februari
5/6
Wo 21 februari

Tijden gesprekken (10 min)
15-40-16.40 uur
15.40-16.40 uur
13.00-19.40 uur
15.30-16.20 uur
13.30-19.20 uur
12.40-19.50 uur
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Do 22 februari
15.30-16.00 uur
7
Ma 19 februari
15.30-15.50 uur
Wo 21 februari
12.40-19.50 uur
8 advies gesprekken
Di 13 februari
16.00-18.00 uur (15 min)
Gezamenlijk willen we met u werken aan de ontwikkeling van uw kind, ieder vanuit z’n eigen
verantwoordelijkheid. We zien uw aanwezigheid tijdens de gesprekken tegemoet.

VVE Thuis

Aan de ouders van groep 1 en 2,
Woensdag 21 februari 2018 is er een bijeenkomst VVE Thuis voor groep 1. We beginnen om 8.30 uur.
Woensdag 7 maart 2018 is er een bijeenkomst VVE Thuis voor groep 2. We beginnen om 8.30 uur.
Het thema van deze bijeenkomsten is ‘LENTE'.
Heeft u zich nog niet opgegeven? Dan kunt u zich als nog opgeven bij Dicky Boer of de leerkracht.
Tot woensdag 21 februari of 7 maart 2018 om 8.30 uur!
De koffie en thee staan klaar!

Entreeformulier

Een aantal ouders van groep 1 en 2 hebben van Dicky Boer een entreeformulier ontvangen met het
verzoek om dit entreeformulier in te vullen en bij haar of bij de leerkracht van u kind in te leveren.
Zou u het ingevulde entreeformulier de komende week bij Dicky Boer of de leerkracht willen inleveren?
Alvast bedankt voor het invullen en inleveren van het entreeformulier.

***IKC nieuws ***
Onderwijs en inrichting

Het is een periode vrij stil geweest rond de ontwikkeling van de fusie, het IKC en de nieuwbouw. In deze
periode hebben we ons met name beziggehouden met de inhoud van ons onderwijs en de inrichting van
het gebouw. Vorig schooljaar hebben we met de teams van beide scholen en de opvang verschillende
scholen in het land bezocht om kennis te nemen van verschillende onderwijsvormen, welke aspecten
daarvan ons aanspreken en passend vinden bij onze ideeën over het onderwijs. Oftewel op welke wijze
willen we ons onderwijs in de nieuwe situatie van het IKC inrichten. Op de volgende gezamenlijke teamdag
van 23 februari gaan we een dagdeel ons vizier daarop verder richten.

Nieuwbouw en Roggeplein

Vooraanzicht aan het Roggeplein.

Zijaanzicht aan de S. Claeszstraat

Wat betreft de nieuwbouw hebben we de procedure van de informatieverstrekking aan en het overleg
met de buurtbewoners gevolgd aan de hand van informatieavonden en klankbordgroep avonden. De
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buurtbewoners hebben samen met de projectleider van Agora, de architecten, de gemeente en de
directie van de scholen op deze avonden hun inbreng gehad in de nieuwbouw in de wijk. We zien uit naar
de nieuwbouw en het is mooi dat de volgende stap kan worden genomen!
De vergunningsprocedure is vanaf december gestart en duurt ongeveer zes maanden. Gedurende een
periode van zes weken kunnen eventuele andere zienswijze en/of bezwaren ingediend worden.
Afhankelijk van de inbreng kan de vergunning eind mei worden afgegeven. Zodra de aannemer bekend is,
worden de planning en de daaraan verbonden data duidelijk en kan er gestart worden met de sloop en
de bouw van de nieuwe school. De planning kunnen we dan ook concreter met u communiceren. Over
een tijdelijk onderkomen van de groepen in de huidige locatie Roggeplein zullen we u op de hoogte
brengen, zodra daarover volledige duidelijkheid is.

Zijaanzicht CJ Keghstraat

Patiospeelplaats
Tekeningen door: NUNC- architecten

Ook het Roggeplein wordt opgeknapt en krijgt een aantrekkelijk nieuw aangezicht. Samen met
groepsbewoners en met de betrokkenheid van de directie van onze school wordt er een groen plein
ontworpen, waarbij de voetbalkooi behouden blijft en net als nu ook speelruimte voor de school biedt.
Het wordt een mooie parkachtig plein waarop school en vrije tijd samenkomen.

Tussen Schoolse Opvang (TSO)

Voor de TSO maken wij gebruik van het registratiesysteem “Overblijven met Edith”. U kunt hiervoor een
ouderaccount aanmaken en daarna uw kind(eren) toevoegen. De handleiding kunt u eventueel bij de
administratie (Olivia Morianner) ophalen.
Als u uw kind(eren) heeft toegevoegd kunt u in de kalender uw kind(eren) aanmelden. Dit kan per dag
(voor 10.00 uur) maar ook al maanden vooruit vastleggen.
Tot op heden zijn er nog steeds ouders die hun kinderen niet aanmelden. De leerlingen staan dan niet
vermeld op de aanwezigheidslijst. Zou u zo goed willen zijn uw kind(eren) aan te melden als zij moeten
overblijven?

TSO bijdrage

Voor de TSO wordt er een bijdrage gevraagd van 2 euro per moment. Dit wordt in principe per incasso
verwerkt of u krijgt een factuur. Helaas zijn er openstaande facturen. Mocht u hierover bericht hebben
gekregen zou u dan zo goed willen zijn hierop te reageren?
Mocht dit te vaak voorkomen dan zijn wij genoodzaakt stappen te ondernemen.

Handdoeken wassen
Donderdag 08 februari 2018 worden de handdoeken gewassen door mevr. Y. Bijkerk.
Donderdag 15 februari 2018 worden de handdoeken gewassen door mevr. O. Rosales.
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GROEPEN
GROEP 5 / 6 / 7
Opera Turandot
Vanaf 6 februari tot medio april zullen de groepen 5,6,7 ieder twee weken op
wisselende momenten gaan oefenen voor de opera Turandot.

GROEP 8
Proeftoets Centrale Eindtoets gr 8
Volgens de planning zullen de leerlingen van groep 8 op dinsdag 13 en donderdag 15 februari
deelnemen aan de Proeftoets voor de Cito Eind Toets. Op deze manier leren de kinderen alvast hoe de
CET digitaal met laptops wordt afgenomen en zullen eventuele kinderziektes in de toets naar voren
komen. Er zal niet naar de resultaten gekeken worden. Alle AGORA-scholen doen dit schooljaar voor het
eerst mee met de digitale eindtoets. De echte Cito Eind Toets zal medio april worden afgenomen.

PEUTERS
Herderinstraat 1
1502 ND Zaandam
Telefoonnummer 06 36537116
saenparel@peutertuin.nu
Te bereiken op maandag t/m donderdag van 08.45 tot 12.00 uur Juf Gülcan en Juf Carla
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