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Krabbel van de directeur 

Er zijn veel belangrijke feesten in het jaar. Op school vieren wij er een aantal met elkaar.  
Toch steekt er een feest met kop en schouders bovenuit. Dat is het Letterfeest van 
groep 3. Juf Janneke, Tanya en Jolanda kwamen twee weken geleden al bij mij langs. “De 
groep 3 leerlingen zijn klaar voor het grote feest, ze kennen alle letters!!!!!”. Dan begin 
ik al enthousiast te zoeken naar mijn letterjas en aanwijsstok. Ook de kinderen trekken 
hun mooiste kleren aan of maken zelf een lettershirt.  Afgelopen woensdag was het zo 
ver. In de aula, op het podium, moesten alle groep 3-ers de test maken. En niet alleen de 
alfabetletters, maar ook de klanken als oe/ aa/ au/ sch/nk. Het is gelukt! Ze zijn allemaal 
geslaagd! Het was een heel leuk feest! 

Het is zo mooi om ze van kleuter nu te horen en zien lezen! Voor u als ouder ook nog 
een taak erbij. Naast het regelmatig voorlezen aan uw kind is het van groot belang dat u 
samen met uw kind leest. Luister mee hoe uw kind een boekje van niveau al kan lezen.  
Help en ondersteun als het nog moeizaam gaat. Daar moet u wel iedere dag tijd voor 
maken en ik begrijp van de kinderen dat dat voor ouders soms best moeilijk is. Tip: kies 
een moment dat het u goed uitkomt. Na het ontbijt, voor of vlak na het eten even een 
momentje of dat u gaat voorlezen voor het slapen gaan.  

Maakt u al gebruik van de gratis bibliotheekpas voor kinderen?  
Een schatkist aan boeken voor alle leesniveaus! 

Het letterfeest was een groot succes!  
Ik hang de letterjas weer in de kast, maar ik verwacht  
volgend jaar rond deze periode weer zo’n leuk feestje! 
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Verslag bezoek inspectie van onderwijs 

Dinsdag 31 januari jl. kwam de inspectie van onderwijs bij ons op bezoek. De inspectie 
houdt toezicht op de kwaliteit van onderwijs. Binnen het toezicht heeft de inspectie een 
waarborgfunctie en een stimulerende functie. De inspecteurs hebben deze dag 
groepsbezoeken afgelegd, gesprekken gevoerd met kinderen, ouders, leerkrachten, 
intern begeleider en directie.  
 
Aan het einde van de dag hebben wij een feedbackgesprek gehad met het team, de 
beleidsadviseur van ons bestuur (ISOB) en de inspecteurs. De inspecteurs gaven terug 
dat zij zelf graag op onze school hadden willen zitten. Zij complimenteerden ons over 
ons pedagogisch klimaat, didactische vaardigheden, ons onderwijsaanbod, de veiligheid 
en fijne sfeer in de school.  
 
Ze waren niet tevreden over het zicht op ontwikkeling van onze leerlingen. Zij zien dat 
wij in de praktijk zicht op ontwikkeling hebben, echter stelt de inspectie hogere eisen 
aan de schriftelijke onderbouwing van dit zicht.  Dit acht de inspectie dusdanig van 
belang, dat wij op dit onderdeel onvoldoende scoren. 
 
Zicht op ontwikkeling is in de ogen van de inspectie een belangrijk speerpunt in 
Nederland en weegt in het eindoordeel zwaar. Onder de streep betekent dit voor ons, 
als school, een onvoldoende. Volgend jaar komt de inspectie wederom naar onze school, 
om het onderdeel ‘zicht op ontwikkeling’ te toetsen. 

Het proces van de schriftelijke onderbouwing was al gestart. Vanaf augustus werken de 
groepen 1-2 al met het Leerlingvolgsysteem (LVS) “Inzichtelijk”. De komende periode 
oriënteren wij ons op het LVS voor de groepen 3 t/m 8. Door het werken met het 
nieuwe systeem kunnen wij ons ook schriftelijk verantwoorden. 

Hierdoor zien wij het volgende bezoek met vertrouwen tegemoet. 

 

Agenda  

17 feb Verkleedfeest.  

21 feb Thema ouderavond: Wijs in Voeding 

24 feb De leerlingen uit groep 1-2 zijn vrij  

27 feb t/m 3 maart Voorjaarsvakantie 

21 maart  20.00-21.00 uur Oudercafé: in gesprek met elkaar over: schooltijden/het 
aankomende schoolplan/de kansen en kwaliteiten van en voor de JvS 
(uitnodiging volgt, maar zet het vast in uw agenda). 



 3    
 

 
Verkleedfeest 
Op vrijdag 17 februari vieren wij het verkleedfeest. Alle kinderen mogen in 
verkleedkleding naar school komen. Voor de groepen 1-2-3 eindigt het feest om 12.00 
uur. De groepen 4 t/m 8 feesten nog door tot 14.30 uur. Neem lunch en tussendoortje 
zelf mee! 

Wij starten om 8.20 uur op het plein onze verkleed-feestdag. Ouders zijn op het plein, 
achter de kinderen, welkom om erbij te zijn! 

 
Uit de MR 	
Half januari kwam de MR bijeen voor het eerste overleg van het nieuwe jaar.  	
We hebben de jaarplanning voor de MR onder de loep genomen, waarbij we per 
onderwerp een inschatting van de tijd hebben gemaakt. Op basis hiervan kunnen we de 
onderwerpen, ook de ‘grote’, gelijkmatiger over de vergaderingen verdelen.  	
Met Saskia bespraken we schooltijden, de begroting en het aankomende 
inspectiebezoek. Ook mogen wij meedenken over de sterke en minder sterke punten 
van de JvS, die mogelijk meegenomen worden in het nieuwe schoolplan. In dit plan komt 
te staan waar de school de komende vier jaar aan gaat werken. We kunnen ons 
voorstellen dat jullie daar misschien ook ideeën over hebben. Dus: mochten jullie 
punten hebben voor de MR, laat het weten. Stuur een mail 
naar mr.jvstolberg@isobscholen.nl of spreek ons aan! 	
 
Groetjes, 	
Janneke, Tanya, Daniëlle, Robert, Els en Barbara	

 
 
 
Thema-avond voor de ouders: “Willen (w)eten”  
 
Op dinsdag 21 februari van 19.15 tot 20.30 uur organiseren wij een tweede 
ouderavond met ‘Wijs in Voeding’.  
 
Naar aanleiding van de eerste avond en de reacties komt o.a. het volgende aan bod: 

• De	invloed	van	de	darmen	op	het	welbevinden	van	het	kind. 
• Hoe	lees	ik	een	etiket?	 
• Hoe	zorg	ik	ervoor	dat	mijn	kind	voldoende	voedingsstoffen	binnenkrijgt?	 
• Wat	doet	suiker	in	ons	lichaam? 
• Praktische	voorbeelden	en	tips 

 
 

Het wordt weer een interactieve avond! 
De officiële uitnodiging volgt via Social Schools, maar zet het vast in uw agenda. 
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Er is al bijna een JvS team compleet. Wie heeft zich ook opgegeven? Wie wil nog meedoen? 
Stuur een Social Schools bericht naar juf Saskia. Zij brengt jullie in contact met elkaar. 


