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Agenda
di 7 sep

Schoolreis groep 4

do 9 sep

Schoolreis groep 5

vr 10 sep

Schoolreis groep 1 en 2

vr 10 sep

Schoolreis groep 3

ma 13 sep

Schoolreis groep 6

di 14 sep

Schoolreis groep 7

do 16 sep

MR vergadering

vr 17 sep

Comprix in Beweging (groep 8)

ma 20 sep

Kennismakingsgesprekken

di 21 sep

Oud papier

di 21 sep

Kennismakingsgesprekken

wo 22 sep

Kennismakingsgesprekken

do 23 sep

Kennismakingsgesprekken

vr 24 sep

Kennismakingsgesprekken

do 30 sep

Groep 1 en 2 vrij i.v.m. cursusdag

Kennismakingsgesprekken
In de week van 20 t/m 24 september zullen de kennismakingsgesprekken plaats vinden. Deze gesprekken mogen
weer plaats vinden op school. Als u het gesprek echter liever digitaal voert, kunt u dat aangeven aan de
groepsleerkracht(en).
U kunt de gesprekken binnenkort zelf inplannen in het ouderportaal. Komende week (waarschijnlijk
donderdag)ontvangt een activatiecode voor het ouderportaal in uw mailbox. Dit zou ook per ongeluk in uw spambox
terecht kunnen komen.

Margedagen
Eind vorig schooljaar konden we u nog geen duidelijkheid geven over de margedagen voor het schooljaar 20212022. Dit had te maken met de NPO-gelden die alle scholen van de overheid toegewezen hebben gekregen. Voor de
besteding van die gelden moest eerst een analyse gemaakt worden van het onderwijs. Daarna zijn er plannen
bedacht om de kwaliteit te verbeteren.
Het team van de Vensterschool heeft in overleg met de MR een flink bedrag uitgetrokken voor nascholing. Het
komende schooljaar gaan we onze didactische vaardigheden verbeteren. Dit gaan we doen door ons te scholen in
Expliciete Directe Instructie (EDI). Het vorige schooljaar hebben we daar al een start mee gemaakt.
Met behulp van EDI willen we de betrokkenheid van de leerlingen vergroten door effectief met de tijd om te gaan. Het
doel van EDI is om de leerstof succesvol aan te leren aan alle leerlingen.
We zullen hierbij begeleid worden door de CED-groep.
Inmiddels hebben we data voor de teamscholing af kunnen spreken.
Deze data zijn:
1. Maandag 11 oktober
2. Woensdag 10 november
3. Dinsdag 1 februari
4. Donderdag 14 april
Alle kinderen zijn op deze dagen de gehele dag vrij.
Daarnaast is er ook een dag dat er alleen scholing plaats vindt voor de leerkrachten van de groepen 1 en 2. Deze
dag is:
Donderdag 30 september
Op deze dag zijn de kinderen van de groepen 1 en 2 vrij. De andere kinderen hebben een normale lesdag.

Informatievond
Helaas kan de informatieavond vanwege de coronamaatregelen niet door gaan. Een
avond voor alle ouders organiseren zou een te veel beweging van volwassenen in de
school betekenen. Als alternatief krijgen alle groepen op donderdag 9 september een
informatiebrief- of boekje mee.

We maken een uitzondering voor groep 3. Daar willen we graag 1 ouder per gezin uitnodigen volgens onderstaand
schema.
Ouders van kinderen in tafelgroepje 1,2 en 3 van 19:00 uur tot 19:55 uur.
Ouders van kinderen in tafelgroepje 4 en 5 van 20:00 uur tot 20:55 uur.
Er mag onderling worden gewisseld.

Naschools Sport Aanbod (NSA)

Filmhuis

