Jaargang 36 Week 03 15 januari 2018

De jarigen van de komende week
Silvijn van Ginkel 5
Jack Mulders 8
Jort Busscher 11
Maya Galo Vasquez 5
Vince Hoogveld 11
Sanne Onnes 11
Willem Veldkamp 7
Diede Vlaswinkel 12
Juf Chaquelin

15-01: Start Cito LVS gr. 1 t/m7
16-01 t/m 18-01:
adviesgesprekken VO
voor groep 8
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MijnRapportfolio
In november hebben de kinderen van groep 3 t/m 8 het papieren rapport mee naar huis gekregen.
De inhoud van dit papieren rapport zal steeds meer worden overgenomen door MijnRapportFolio.
In dit digitale systeem, waar de ontwikkeling en vorderingen van uw kind(eren) kunnen worden
bijgehouden, heeft tot nu toe slechts 27% van de ouders ingelogd.
U hebt in november een bijlage gehad met uitleg hoe je kunt inloggen.
We zullen deze bijlage nog een keer meesturen.

Mijn Rapportfolio is op een aantal onderdelen voor alle kinderen ingevuld. Voor IPC zijn er een aantal
doelen van de afgelopen periode ingevuld door het kind. Soms heeft de leerkracht ook een beoordeling
gegeven. De bedoeling is dat dit de komende jaren verder gaat groeien. We willen ook de andere
vakgebieden gaan verwerken in Mijn Rapportfolio.
In een portfolio staat de eigen beoordeling van een kind voorop en de leerkracht geeft waar mogelijk zijn
waardering. Een leerkracht kan dus onmogelijk bij de afronding van werken aan een doel (IPC) álle
kinderen observeren/gesproken hebben en dus niet alle kinderen beoordelen. De leerkracht zal zich
tijdens het werken aan een doel verbinden aan een aantal kinderen. Het gaat vooral om zelfregulering
door kinderen op hun eigen handelen en groei. Een rapport is wat anders dan een portfolio. Wij hebben
voor een digitaal systeem gekozen waarin er ruimte is voor een portfolio (voornamelijk eigen
beoordeling door kinderen) en een rapport (uitsluitend beoordeling door de leerkracht).
Het werken met dit systeem is nieuw voor ons en het is dus ook nog wennen. Dat zal voor u niet anders
zijn. Wij zijn uiteraard erg benieuwd naar uw bevindingen. Als u opmerkingen of vragen heeft kunt
u hiervoor mailen naar ict@obsdeesdoorn.nl.

IPC Units
Deze week zijn alle groepen weer gestart met een nieuw thema. De komende weken zal er weer veel
geleerd worden en zullen de kinderen weer met veel plezier met dit thema bezig zijn.
Kleuters: Brrrrrr….. wat is het koud.
Groepen 3 en 4: Communicatie: Magische Media.
Groepen 4/5, 5 en 6: Regenwouden: Red de wereld.
Groepen 6/7, 7 en 8: Hoe ziet onze wereld eruit.

Blokfluit
Na de kerstviering is een witte blokfluit blijven liggen. Is iemand hem kwijt? Hij is af te halen bij juf Els.

Mad Science
Vorige week hebben alle kinderen een folder van Mad Science mee naar huis gekregen. De naschoolse
cursus is voor alle kinderen van groep 1 t/m 8.
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