Nieuwsbrief 11, 2018-2019

Kalender
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

20-05-19
21-05-19
22-05-19
23-05-19
24-05-19

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

27-05-19
28-05-19
29-05-19
30-05-19
31-05-19

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

03-06-19
04-06-19
05-06-19
06-06-19
07-06-19

Buurtteam aanwezig

Voorlopig advies gesprekken groep 7
Hemelvaart/ kinderen vrij
Hemelvaart/ kinderen vrij

Start avondvierdaagse
Buurtteam aanwezig
Studiedag/ kinderen vrij

NB; maandag 10-06 is pinkstermaandag en op dinsdag 11-06 is ook een studiedag.

Schoolnieuws
Beste ouders,
Het laatste kwart van het schooljaar is na de meivakantie gestart. In deze lente-/zomerperiode werken we toe naar
de afronding van dit schooljaar. In de groepen wordt lekker gewerkt en geleerd. Dit is een heerlijke periode om de
puntjes op de i te zetten voordat begin juni de periode van cito eindtoetsen in groep 3 t/m 7 weer aanbreekt. Groep
8 heeft deze week de uitslag van de IEP eindtoets gekregen. We zijn erg tevreden over de opbrengsten en in de
meeste gevallen klopte ons schooladvies ook met de uitslag van de eindtoets. Bij een paar kinderen is de toets
heel goed gegaan en gaan we met kinderen en ouders in gesprek om te bekijken welk schooladvies uiteindelijk het
meest passend is. In juli zijn de opbrengsten hiervan voor belangstellenden terug te lezen op
www.scholenopdekaart.nl/ basisscholen/6159/Openbare-Basisschool-De-Hoge-Raven.nl
Spannende, maar ook leuke tijden waarin naast het werk in de groep ook veel wordt gewerkt aan het voorbereiden
van de eindmusical. Ouders van groep 8 oefenen samen met de juffen de scenes in en uiteindelijke wordt dit vast
een spetterend resultaat!
***********
In de bovenbouw zijn er een aantal Islamitische kinderen die deels met hun ouders mee vasten om te oefenen. In
de groepen is hier aandacht voor en we proberen de kinderen hierin zoveel mogelijk te steunen. We zien ook dat
het best intensief is voor de kinderen. Klasgenoten houden rekening met elkaar en steunen de keuze die er
gemaakt wordt. Misschien goed om ook thuis hier met uw bovenbouwer eens over te spreken.
***********
Op de achtergrond zijn we met het team al volop bezig met de voorbereidingen en indeling van de groepen voor
volgend schooljaar. Zoals aangegeven in de vorige nieuwsbrief is dit ieder jaar weer een hele puzzel. Om inzicht te
geven neem ik jullie graag een klein beetje mee in onze zoektocht. Het leerlingaantal bepaalt hoeveel leerkrachten
er kunnen worden ingezet om de school te draaien.
Dit is helaas geen simpele rekensom omdat de kinderen met leeftijdsgenoten in een homogene of combinatiegroep
zitten. Zolang alle kinderen die instromen bij de kleuters op school blijven tot groep 8 kunnen wij sturen op de
samenstelling van de groepen. Door tussentijdse uitstroom van kinderen, door bv. verhuizingen, kantelt de opbouw
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van 1,5 groep per leerjaar. Een leeftijdsgroep van 45 kinderen verdelen we over 1,5 groep. Een leeftijdsgroep van
38 is teveel voor een klas maar eigenlijk te klein voor 1,5.
Alle varianten zorgvuldig afwegend maakt dat we komend schooljaar de keuze hebben gemaakt voor de volgende
groepen;
Vier kleutergroepen
Groep 3
Groep 3-4
Groep 4
Groep 5
Groep 5-6
Groep 6
Groep 7
Groep 8a
Groep 8b
Wie de leerkrachten zijn van de groepen is nog niet definitief bekend omdat de sollicitatieprocedure voor komend
schooljaar nog niet is afgerond. We willen nieuwe collegae graag een goede plek geven naast de zittende
collegae.
Zodra er duidelijkheid is informeren we jullie hierover.
De groepsindeling komt pas daarna, in de laatste weken van het schooljaar.
Ik wens iedereen een heel fijn weekend. Geniet!
Namens het team van de Hoge Raven,
Sylvia Tigchelhoff

Nieuws van de Medezeggenschap Raad
Op 16 mei j.l. heeft de Medezeggenschapraad (MR) weer vergaderd. Op de agenda stonden het
formatieplan voor komend schooljaar en het schoolplan voor de komende vier jaar.
In het formatieplan staat beschreven hoeveel klassen er komen, hoe het personeel ingezet gaat worden
en hoe overige financiële middelen (bijvoorbeeld vanuit subsidies) ingezet worden. De
personeelsgeleding van de MR heeft ingestemd met het voorgestelde formatieplan 2019/2020.
In het schoolplan 2019-2023 worden de speerpunten, ambities en concrete acties om hier invulling aan te
geven voor de school beschreven voor een periode van vier jaar. De MR heeft ook met dit plan
ingestemd. Dit plan is vanaf eind juli vinden
op https://www.scholenopdekaart.nl/basisscholen/6159/Openbare-Basisschool-De-Hoge-Raven

Tracteren op school
Als je jarig bent is het fantastisch om uit te delen op school ! In iedere groep trakteren bijna alle kinderen.
Dat zijn er door het jaar heen dus best veel. We merken dat er steeds meer traktaties zijn die veel suiker
bevatten. Nu snappen we dat er bij feest ook iets feestelijks hoort om uit te delen maar we zouden jullie
willen vragen om de hoeveelheid snoep te beperken.
We hebben een bewust fruit/ groente beleid m.b.t. de pauze happen die de kinderen op school opeten.
Daarnaast stimuleren we het drinken van water.
We zouden het fijn vinden als bij het uitkiezen en klaarmaken van de traktaties hier ook rekening mee
wordt gehouden.
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Avondvierdaagse
De avondvierdaagse staat weer voor de deur. Van maandag 3 juni tot donderdag 6 juni lopen veel
kinderen uit de groepen 3 t/m 8 mee. Superleuk en sportief! Het is en blijft een leuk evenement.
De mogelijkheid om mee te lopen wordt op heir op school helemaal georganiseerd door ouders van de
Ouderraad. Het inschrijven, innen van de betaling en samenstellen en begeleiden van de loopgroepjes is
een behoorlijke klus.
Door allemaal een steentje bij te dragen en een stukje van die gezamenlijke verantwoordelijkheid te
pakken kan dit voor de kinderen blijven bestaan.
Mocht je iets kunnen en willen betekenen en heb je dit nog niet gemeld stuur dan een mail naar
or.hogeraven@spoutrecht of spreek een van de OR leden aan.

Wist u dat?
De taak van intern begeleider tot de zomervakantie wordt ingevuld door Marlies van de Burg?
U haar kunt bereiken via ib.hogeraven@spoutrecht.nl?
Alle mailadressen van de leerkrachten en ondersteuners te vinden zijn op de website van de Hoge Raven?
U via mail uw kind kunt afmelden als hij/zij ziek is?
Er ’s morgens vaak fietsen worden geparkeerd op de stoep buiten het schoolhek net voor het plekje waar je met de
kinderwagen zo handig de stoep af kunt. Willen jullie deze plek vrijhouden voor ouders die met kinderwagens naar
de overkant willen?

*****
Een heel fijn weekend gewenst!
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