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20 januari 2022

Goede start
Inmiddels is de kerstvakantie voorbij en hebben we de
eerste schoolweken van 2022 alweer (bijna) achter de
rug.
De maanden januari en februari zijn niet alleen de
wintermaanden waarin we hopen op sneeuw en ijs.
Deze tijd van het schooljaar is ook altijd een periode
waarin zonder al te veel afleiding lekker geleerd kan
worden.
De komende 2 weken staan voor groep 3 t/m 8 in het
teken van de afname van de Cito toetsen van de
vakken rekenen, spelling, technisch lezen en
begrijpend lezen.
21
De beste voorbereiding hierop is
positief denken en goed slapen
door op tijd naar bed te gaan.

Parro
Sinds begin dit schooljaar werken we met Parro; het
communicatiemiddel waarin ouders alle informatie op
één plek kunnen vinden.
Zo kunt u berichten lezen die voorheen alleen middels
de mail werden verstuurd, activiteiten in de agenda
zien en uzelf inschrijven voor een oudergesprek.
We zijn benieuwd naar uw mening over Parro. Zou u
een klein vragenlijstje hierover willen invullen?
Het zijn 10 korte vragen waarbij u kunt aangeven in
hoeverre u het eens bent met de stelling op een 5puntsschaal. (1 helemaal oneens, 5 helemaal mee
eens)
We zouden het prettig vinden als u uw mening wilt
laten weten via onderstaande qr code:

Ouderbijdrage
In een eerder verstuurde Schansinfo stond een
oproep om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen aan
de oudervereniging.
Helaas heeft nog niet iedereen deze bijdrage betaald
en is de bijdrage slechts door 62% van u
overgemaakt.
De leuke activiteiten (die van deze bijdragen worden
betaald) zijn bedoeld voor alle kinderen van SWS De
Schans, dus ook voor kinderen van ouders die de
bijdrage niet betalen. Het gaat immers om een
vrijwillige bijdrage.
Bij de begroting van alle activiteiten, die worden
betaald door de oudervereniging, wordt er echter wel
van uitgegaan dat het overgrote deel van de
ouderbijdragen kan worden ingezet.
Helaas dreigt dit nu niet het geval te zijn en zullen er
wellicht activiteiten moeten worden geschrapt, omdat
daar geen geld voor is. Dat zou natuurlijk erg jammer
zijn.
Heeft u de ouderbijdrage van 27,50 per kind nog niet
betaald, maar wilt u dat alsnog wel doen?
Scan dan eenvoudig
deze QR code:
of maak het over op
NLRABO 0347 2199 85
tnv Oudervereniging
SWS de Schans
ovv de naam van uw
kind.
Mocht het voor u lastig zijn om dit te betalen,
raadpleeg dan de ‘Meedoen-regeling van de
gemeente:
www.meedoen.gemeentenoordenveld.nl
Alvast hartelijk bedankt, namens de OV!
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Dalton
SWS De Schans is een school voor Daltononderwijs. Bij
deze vorm van onderwijs horen de kernwaarden
Zelfstandigheid, Vrijheid/ Verantwoordelijkheid,
Effectiviteit, Reflectie en Samenwerken.
We zullen in de Schansinfo, net als vorig jaar,
regelmatig een stukje plaatsen waarin we uitleggen
hoe we invulling geven aan deze Daltonwaarden.
Kijk ook eens op www.dalton.nl en/ of vraag uw kind
hiernaar!

Belangrijke data
(een aantal activiteiten zijn onder voorbehoud,
afhankelijk van de Covid-19 ontwikkelingen)
20 januari4 februari

Afname Citotoetsen groep
3 t/m 8

Luizencontrole

27 januari

MR/ OV vergadering

Aangezien er door de coronamaatregelen geen ouders
in de school komen, kan de luizencontrole niet
plaatsvinden. Wij vragen u daarom uw eigen
kind(eren) goed te controleren.

28 januari

Juf Lianne jarig

31 januari

Prinses Beatrix jarig

februari

Deze maand:
Adviesgesprekken groep 8
Feestelijke uitreiking
nijntje Beweegdiploma
Deze week: Schansinfo 10

Mocht u luizen en/of neten
tegenkomen, geeft u dat dan aan de
leerkracht door? Meer informatie vindt
u via: http://www.rivm.nl/hoofdluis

2 februari

Studiedag (7 februari: alle leerlingen vrij)

7 februari

Op maandag 7 februari staat een studiedag gepland.
Alle leerlingen zijn deze dag vrij!

10 februari

Op SWS De Schans werken we handelingsgericht en
cyclisch aan leerlingenzorg. Dat betekent dat we in
het begin van het jaar plannen opstellen met doelen
ten aanzien van de te behalen resultaten van de groep
en van iedere leerling. Vervolgens wordt 2 keer per
jaar bekeken in hoeverre deze doelen zijn behaald en
welke interventies nodig zijn voor de komende
periode. Deze en de 2 komende weken worden in de
groepen 3 tot en met 8 de onafhankelijke cito toetsen
afgenomen voor rekenen, spelling en lezen. Bij de
kleuters worden de ‘registratielijsten ontwikkel- en
leerdoelen’ ingevuld.
Deze toetsen en registratielijsten geven ons een
objectief beeld van het niveau en de ontwikkeling van
de kinderen, zodat we hem/haar vervolgens beter
kunnen helpen in de klas. Mede aan de hand hiervan
bepalen we of het doel van het te verwachten niveau
is gehaald per leerling. Daarnaast geven de toetsen
ons een beeld van de scores per groep en weten we
hoe onze school het doet vergeleken met de andere
basisscholen in Nederland.

3 februari

14 februari
14- 18 februari
21-25 februari

Studiedag:
Alle leerlingen vrij!
‘Met Sprongen Vooruit
Middag’ in alle groepen
Valentijnsdag
Facultatieve
oudergesprekken
Voorjaarsvakantie

Afgelast:
2 februari: Winterviering groep 1/2A en 1/2B
2 februari: Schoolbasketbaltoernooi
10 februari: Open dag

De studiedag op 7 februari staat in
het teken van het analyseren en
evalueren van de eerste helft van
het schooljaar en doelen stellen voor
de tweede helft van het schooljaar.
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