Christoffelroffel Basisschool Christoffel
Formatie 2018-2019

Kalender juli 2018

Er zijn een tweetal wijzigingen in ons formatieplan
van 2018-2019.
● Juf Michelle werkt volgend schooljaar
fulltime op een andere school. Wij hebben
juf Selma bereid gevonden om op
vrijdagen in onze groep 1-2 te komen
werken.
● Marieke Hagenaars is hersteld en werkt na
de zomervakantie weer fulltime als
directeur van de Christoffelschool.

04-07 rapporten mee

- groep 1-2.
maandag t/m donderdag: juf Resi
vrijdag: juf Selma
- groep 3-4.
maandag t/m woensdag: juf Monica
donderdag en vrijdag: juf Marjolein
- groep 5-6.
maandag t/m vrijdag: juf Leonie.
- groep 7-8.
maandag t/m woensdag: juf Marjolein
donderdag en vrijdag: juf Linda

Kalender augustus 2018

11-07 eindactiviteit groep 8
11.00 uur
11-07 musical groep 7-8 en
Pizzarette party groep 7-8
12-07 laatste schooldag
13-07 start zomervakantie

27-08 Start schooljaar ‘18-’19
29-08 luizencontrole

Interne begeleiding (zorg); juf Wendy
directie: Marieke Hagenaars

BELANGRIJK:
Nieuw communicatiesysteem

AVG en privacy

Zie de informatiebrief onderaan deze
Christoffelroffel.

Alle ouders krijgen maandag een brief
met uitleg over de nieuwe AVG (privacy)
betreffende het gebruik van foto’s en
filmpjes op school en op de website.
U kunt m.b.v. het toestemmingsformulier
aangeven wat u wel of niet goedkeurt.
De toestemming geeft u per schooljaar.
Wij willen van alle kinderen het formulier
graag retour. Alleen op die wijze lukt het
ons te voldoen aan de privacy-wensen
van alle ouders / kinderen.
Graag inleveren voor 11 juli.

NIEUW: methode aanvankelijk technisch lezen groep 3
Afgelopen jaar is er op onze school een keuze gemaakt voor
een nieuw aanvankelijk leesmethode.
Wij gaan volgend jaar werken met Lijn 3.
De ouders van groep 3 zullen hier volgend jaar verder over
geïnformeerd worden.

Close Reading
Het team krijgt volgend jaar op de studiedagen teamtrainingen om het begrijpend lezen op
school een nieuwe impuls te geven. Zij gaan aan de slag met Close Reading.
Bij Close Reading gaat het om:
● het werken met een korte tekst, eventueel onderdeel van een langere tekst, die
complex genoeg is voor de lezers;
● het meerdere keren lezen van de tekst, verdeeld over verschillende lessen;
● een opeenvolging van tekstgerichte vragen die de instructie in het begrijpen van de
tekst, zowel literair als bij het maken van afleidingen, ondersteunen;
● het actief verwerken van de tekst.
● uitgebreide discussie over de tekst, tussen leerkracht en leerlingen onderling;
● het leren maken van aantekeningen tijdens het lezen;
● de verwachting dat leerlingen moeite moeten doen om iets te leren van de tekst.
Close Reading is geen methode maar een werkwijze om een tekst te leren begrijpen.
Patatdag bij overblijf voor alle kinderen van basisschool Christoffel
Op donderdag 12 juli eten wij (de groepen 1 t/m 7) bij de overblijf anders dan anders.
Kinderen hoeven geen lunch mee te nemen. Het overblijfteam trakteert op patat en een
snack. Uiteraard is er ook wat te drinken.
Alle kinderen van de school zijn die dag uitgenodigd.
.
Mocht uw kind een allergie hebben? Geef het even door.
Pizzarette-party groep 7/8
Woensdag 11 juli nemen wij (team en groep 7) afscheid
van groep 8. Dit doen we onder het genot van
zelfgemaakte pizza’s. Hiervoor zijn wij echter op zoek
naar pizzarettes.
Heeft u er 1 te leen? Wij horen het graag!

juf Selma
Op donderdag 28 juni heeft juf Selma de Christoffelschool bezocht. Zij heeft al kennis
gemaakt met haar groep 1-2. De kinderen van de groep hebben haar leren kennen en
haar allerlei vragen gesteld. Van lievelingskleur tot hobby’s.
Doordat de kinderen juf Selma hebben ontmoet en gesproken is de spanning er voor
iedereen een beetje af. Zij is nu voor de kinderen een bekend gezicht.
Kalender en schoolgids
Alle ouders krijgen komende week een schoolkalender.
Handig voor gebruik thuis. Op de kalender staat naast alle belangrijke informatie
vakanties, schoolreis, kamp, fotograaf, vrije dagen, e.d. ook een verkorte versie van de
schoolgids 2018-2019.
Natuurlijk komen de kalender 2018-2019 en de uitgebreide versie van de nieuwe
schoolgids 2018-2019 op de website van de Christoffel.

Let op: er staat nog een pagina met uitleg over Schouder.com hieronder!

Nieuwegein, 29 juni 2018
Beste ouders/verzorgers,
Wij gaan vanaf de start van het schooljaar 2018-2019 voor de communicatie met de ouders
SchouderCom.nl gebruiken. Dit is een online communicatieplatform dat voor alle
betrokkenen overzicht brengt in de communicatie en onder andere berichten, enquêtes en
een jaarkalender ondersteunt.
Iedere ouder kan zelf zijn/haar eigen gebruikersaccount in SchouderCom aanmaken,
hiervoor ontvangt u volgende week een uitnodigingsmail. Berichten worden binnen
SchouderCom verstuurd, waarbij een email ter notificatie (of een notificatie via de App) aan
de ontvanger wordt gestuurd.
Het ouderportaal zal straks te bereiken zijn op https://christoffel.schoudercom.nl
Bij het inrichten van het school-account worden de basisgegevens van de leerlingen (naam,
groep en leerlingnummer) en de emailadressen van de ouders in SchouderCom
geïmporteerd . Overige informatie, zoals adres en telefoonnummers, kunt u zelf toevoegen
en daarbij aangeven of andere ouders deze gegevens ook mogen zien. De Christoffel en
SchouderCom gaan zorgvuldig om met de privacy van deze gegevens. Een link naar de
volledige tekst van de privacy policy van SchouderCom is te vinden op
http://www.schoudercom.nl/privacy_policy.
Het invullen van extra gegevens zoals adres en telefoonnummers is niet verplicht maar
maakt het ons wel makkelijker om uw gegevens up-to-date te houden in ons
administratiesysteem.
Indien uw emailadres recent gewijzigd is en u dit nog niet aan ons heeft doorgegeven
dan vragen wij u dit zo spoedig mogelijk te doen.
Naast SchouderCom blijven we het Ouderportaal van Parnassys gebruiken voor het kunnen
inzien van absenties en de toetsscores.
Op https://www.schoudercom.nl/instructie_videos vindt u instructievideo’s voor het gebruik
van SchouderCom die u eventueel kunt gebruiken.
Volgend schooljaar zullen we u meer informatie geven over welke modules we van
SchouderCom gaan gebruiken.
Mochten er vragen zijn dan kunt u zich richten tot juf Monica.

Met vriendelijke groet,
Het team van basisschool Christoffel

