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Vakantie
De vakantie staat weer voor de deur, een heerlijke week vrij! We hebben een drukke
periode achter de rug van toetsen, portfoliogesprekken, open dagen voor nieuwe ouders,
eindgesprekken in groep 8, contactgesprekken, etc. Kortom: een weekje rust zal ons
allemaal goed doen. We wensen iedereen een fijne vakantie en tot 2 maart!
Lilianefonds
Op woensdag 11 maart is het biddag. Deze keer zal het Lilianefonds in de groepen 5 - 8
vertellen over het werk wat zij doen. In de groepen 1 - 4 zal dit op een ander moment ook
gebeuren. We nemen het op die dag ook mee in onze gebeden.
Opbrengsten Cito en Kijk!
De afgelopen periode zijn de citotoetsen afgenomen in de groepen 3 t/m 8. In de groepen
1/2 is de ontwikkeling van de leerlingen in beeld gebracht m.b.v het volgsysteem Kijk!.
De lesvrije dagen in februari hebben de leerkrachten gebruikt om de resultaten te
analyseren en om nieuwe groepsplannen op te stellen. Ook hebben we als team onze
schoolopbrengsten bekeken.
Als we naar de groepen 1/2 kijken, dan zien we dat de meeste leerlingen zich heel goed
ontwikkelen. We hebben in beeld gebracht welke ontwikkelingsgebieden nog extra aandacht
verdienen voor de hele groep. Ook weten we nu welke leerlingen extra ondersteuning of
uitdaging nodig hebben.
Als we kijken naar de citoresultaten van groep 3 t/m 8 zien we dat we op technisch lezen en
rekenen/wiskunde goed scoren als school. Op begrijpend lezen scoren de meeste groepen
voldoende. Spelling is dit jaar ons aandachtspunt. Hierin hebben we enorm geïnvesteerd.
Onder andere door een nieuwe spellingmethode, het opstellen van een taalbeleidsplan met
heldere afspraken per groep, elke dag een woorddictee en de inzet van Snappet voor de
bovenbouw. We zijn blij dat we zien dat deze aanpak zijn vruchten begint af te werpen. Er is
groei zichtbaar.

In de besprekingen tussen de leerkrachten en de intern begeleiders wordt besproken wat de
groep nodig heeft in de tweede helft van het schooljaar en wat mogelijk individuele
leerlingen nodig hebben. Hier zullen weer acties op ingezet worden.
Leesmarathon
In de week van 9 t/m 13 maart houdt de AC een sponsoractie, deze keer draait het om
lezen. De kinderen mogen zich laten sponsoren voor iedere bladzijde die ze op school lezen
uit een boek van de schoolbieb. Ze houden de bladzijden bij op een stempelkaart en kijken
na afloop hoeveel geld ze bij elkaar hebben gelezen. De opbrengst gaat naar de AC. U
ontvangt in de week na de voorjaarsvakantie hierover meer informatie.
Fietsen op plein
Het aantal fietsen op het plein groeit en ze worden zodanig neergezet dat er speelruimte in
beslag wordt genomen. Er is officieel een fietsplan waarin staat wanneer je op de fiets naar
school mag komen, wat gekoppeld is aan de straat waarin je woont. Inmiddels is daar
natuurlijk vanuit de Rengerswetering een heel gebied bijgekomen wat meer fietsen oplevert.
We begrijpen dat het soms ook niet mogelijk is om lopend naar school te komen als er na
schooltijd bijvoorbeeld speelafspraken gepland staan.
Om nu het aantal fietsen geordend neer te zetten zal er vanaf maandag 2 maart voor iedere
groep een vak beschikbaar zijn. De nummers van de vakken staan op de beugels voor de
fietsen. Leerlingen van groep 8 zullen daarbij helpen, zij zijn herkenbaar aan de gele hesjes.
Tevens willen we iedereen er nogmaals op wijzen dat er op het plein niet gefietst mag
worden, dit kan gevaarlijke situaties opleveren.
We krijgen ook opmerkingen over de onveilige situatie die er ‘s middags ontstaat bij het
parkeerhaventje bij de Veenestraat. Er rijden auto’s in die er weer achteruit uitrijden en
daarbij de voetgangers/fietsers hinderen. We willen u met klem vragen om de auto in de
Veenestraat te parkeren en niet in het parkeerhaventje. Laten we met elkaar letten op de
veiligheid van onze kinderen!
Luizenpluizen
Na de voorjaarsvakantie zal er weer een luizenpluisactie gehouden worden in alle groepen.
Sportieve voorjaarsvakantie
In de bijlage een brief van de NBSS voor een sportieve voorjaarsvakantie.
Agenda
● 2 maart: luizenpluizen
● 11 maart : biddag
● 13 maart: gebedsgroep
● 18 maart: fotograaf
● 23 maart MR-vergadering
● 27 maart: maand-/nieuwsbrief

Op onze website www.dearkbunschoten.nl vindt u ook veel informatie.
Website schoolvereniging: www.vcobunschoten.nl
Volg ons op twitter www.twitter.com/DeArkBunschoten (@DeArkBunschoten)

