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AGENDA
Datum
25 maart
28 maart
29 maart
10 april
10 april
12 april
15 mei

Activiteit
MR vergadering
Teamscholing. De kinderen zijn vrij
Voorstelling groepen 2 en 4
Schoolvoetbaltoernooi
OV vergadering
Koningsspelen
Schoolkorfbaltoernooi

Welkom
In de instroomgroep mogen we wekom heten, Sarina en Xyvano.
We wensen jullie veel plezier op de Vensterschool.

Voorstelling groepen 2 en 4
Vrijdag 29 maart verzorgt groep 2 en groep 4 in het Buurthuus een optreden. Wij willen
ouders, opa's en oma's van de desbetreffende groepen van harte uitnodigen om te kijken bij
deze voorstelling. Neemt u achter in de zaal plaats, op deze manier is er voldoende plaats
voor de leerlingen van de verschillende groepen die ook gaan kijken. De kinderen spelen de
voorstelling twee keer. Het is ook de bedoeling dat u de hele voorstelling uitkijkt en niet
tussendoor de zaal verlaat. Dit is erg storend.
De eerste voorstelling begint 09.00 - 10.00 uur
De tweede voorstelling begint 10.30 - 11.30 uur

Typecursus
In januari zijn twee groepen leerlingen gestart met een typecursus, op donderdag na
schooltijd. Zij leren daar blind typen met tien vingers met een goede zithouding. Type tante
Jolanda is erg tevreden over wat de leerlingen al hebben bereikt!
De 10e les is geweest. In de planning valt 28 maart uit, omdat het team dan cursus heeft, de
leerlingen vrij zijn en de school dicht is. De lessen schuiven daarom een week op. In plaats
van 11 april, zal het examen op 18 april plaatsvinden. De eerste groep start 14.20 uur met
het examen en de tweede groep zal het examen 14.45 uur afleggen. Iedereen mag/kan op
school blijven. Juf Aly zal er zijn voor de wachtende kinderen. Rond 15.15 uur zal iedereen
klaar zijn en vindt aansluitend de diploma-uitreiking plaats. Ouders / verzorgers zijn van
harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn, in de gemeenschappelijke ruimte bij de
hoofdingang van de school.

Inning financiële ouderbijdrage
Er wordt 4x per schooljaar (okt., jan., april en juli) een automatische incasso uitgevoerd.
Voor de 1ste keer in oktober, dan wordt ook het overgrote deel van de ouderbijdrage geïnd.
Dit is fijn voor de school, omdat dan ook de schoolreisjes plaatsvinden en de meeste kosten
worden gemaakt. Soms is het niet mogelijk om in oktober al te betalen, daarom vindt er een
2de incasso in januari plaats etc. Omdat er gedurende het schooljaar nieuwe leerlingen op
school komen is het ook nodig om meerdere incassorondes in te lassen.
Op woensdag 3 april wordt er voor de 3de keer dit schooljaar een automatische incasso
uitgevoerd. Wanneer u hier een machtiging voor afgegeven heeft hoeft u niks te doen.
Mocht u geen machtiging hebben afgeven dan wordt u verzocht om de ouderbijdrage over
te maken op rekeningnummer NL17RABO01013.64.555 t.n.v. Oudervereniging
Vensterschool, onder vermelding van de naam van uw kind(eren). Leerlingen waarbij de
ouderbijdrage open staat krijgen (in een gesloten enveloppe) een briefje mee. Met vragen
kunt u terecht bij Anita Dolstra, penningmeester ledenadministratie,
anitadolstra1980@gmail.com.

Meedoen met Stichting Leergeld
Financiële hulp voor kinderen. Stichting Leergeld wil dat kinderen mee kunnen met excursies
of schoolreisjes, kunnen deelnemen aan sport of muziekles krijgen. Voor kinderen van 4 tot
18 jaar die in minder draagkrachtige gezinnen opgroeien betaalt
Leergeld bijvoorbeeld het schoolreisje, de contributie van de
sportclub, sportschoenen, de muziekles, een (tweedehands)
fiets of een computer. Allemaal dingen, waardoor kinderen zich
kunnen ontplooien, ontwikkelen en meetellen. De minder
draagkrachtige gezinnen kunnen zowel gezinnen zijn die een
uitkering ontvangen als gezinnen met een laag inkomen uit
arbeid. Voor informatie, de inkomensgrens of een aanvraag kunt
u contract opnemen met Leergeld Weststellingwerf.
Mail: leergeldweststellingwerf@hotmail.com, Telefoon: 06
23745440, bereikbaar op dinsdag en donderdag van 10.00 tot
13.00 uur, Website: www.leergeld.nl

Schoolfruit
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Galia meloen*
Geen fruit ivm studiedag
Ananas*

*
Voor het snijden van de meloenen op woendag en de ananassen op vrijdag zouden
we graag hulp hebben met het snijden. Er wordt gestart om 8:30 uur. U kunt zich aanmelden
via dir@vensterschool.net

Het belang van kwaliteitszorg en wetenschappelijk onderzoek
Onze school legt in het leerlingvolgsysteem gegevens over de schoolresultaten van de
leerlingen vast. Die gegevens zijn van belang om het onderwijs van onze school te
verbeteren (kwaliteitszorg) en voor verantwoording bijvoorbeeld naar de Inspectie van het
Onderwijs. Sommige van deze gegevens zijn ook belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek
en statistiek. Dit betreft resultaten van taal- en rekentoetsen en de deelname aan
kinderdagverblijf of peuterspeelzaal. Met de anonieme resultaten van leerlingen kunnen
ontwikkelingen en prestaties van de school en andere scholen in kaart worden gebracht. Dat
is van belang om het onderwijs te verbeteren op onze school en in heel Nederland.

De school gaat de genoemde gegevens voor het doel van onderzoek en statistiek aan het
Centraal Bureau voor de Statistiek CBS (www.cbs.nl) verstrekken. Het CBS pseudonimiseert
de gegevens en stelt de geanonimiseerde bestanden in een beveiligde omgeving beschikbaar
voor het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs NCO (www.nationaalcohortonderzoek.nl).
Voor de onderzoekers zijn de gegevens niet herleidbaar naar de leerlingen van de school.
Ook in openbare publicaties zullen de onderzoeksresultaten nooit herleidbaar zijn naar
personen of naar afzonderlijke scholen. De verwerking van
persoonsgegevens vindt alleen plaats binnen de beveiligde
omgeving van het CBS, volgens de wettelijke regels voor het
CBS en de strenge eigen regels van het CBS. Het CBS doet
dit ook voor alle andere statistieken die zij maakt. Mocht u ondanks deze
veiligheidswaarborgen toch bezwaar hebben tegen verwerking van de gegevens van uw
eigen kind, dan kunt u dit kenbaar maken bij de school. De school zorgt er dan voor dat de
betreffende gegevens niet aan het CBS geleverd worden.
Scholen mogen gegevens over taal en rekenen of deelname aan kinderdagverblijf of
peuterspeelzaal aan het CBS leveren. Dat komt omdat deze gegevens niet beschouwd
worden als ‘bijzondere’ persoonsgegevens. Onder bijzondere persoonsgegevens worden
bijvoorbeeld gegevens verstaan over gezondheid. Voor de levering van zulke bijzondere
persoonsgegevens stelt de wet strengere eisen, onder meer dat ouders actief toestemming
moeten geven. Dat is hier niet aan de orde. Als het voor een bepaald onderzoek belangrijk is
om wel bijzondere persoonsgegevens te leveren aan het CBS, dan zal de school daarvoor uw
uitdrukkelijke toestemming vragen.

Studiedag
Komende donderdag, 28 maart, zijn de kinderen vrij. ’s Ochtends heeft het team een BLPscholingsmoment. ’s Middags gaan we naar Groningen om te kijken naar de methode
“Vreedzame School”. We zijn van plan om vanaf volgend schooljaar met die methodiek te
gaan werken. Bent u benieuwd wat deze methode inhoudt, dan kunt u hier meer informatie
vinden.

Voorstellingen in het Buurthuus
Ook dit jaar gaan alle groepen weer een voorstelling verzorgen.
Dit is voor de kinderen van school en voor de ouders/opa’s en oma’s.
Hieronder volgen de data zodat u er alvast rekening mee kan houden.
Groep
Groepen 1
Groep 2

Datum
Vrijdag 24 mei
Vrijdag 29 maart

Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8

Vrijdag 24 mei
Vrijdag 29 maart
Vrijdag 26 april
Vrijdag 26 april
Donderdag 27 juni (vrijdags kinderen vrij)
Musical 5 juli

Resterende vakantiedagen
Vakantie
Goede vrijdag en Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

Start
19 april
27 april
30 mei
10 juni
13 juli

Einde
22 april
5 mei
31 mei
25 augustus

