NIEUWSBRIEF

3

4 oktober 2017

Agenda
datum

activiteit

Do 5 oktober

Staking basisonderwijs, de school is dicht

Do 12 oktober

Studiedag, kinderen vrij

Do 13 oktober

Studiedag, kinderen vrij. De Nieuwkomersgroep is op school

Ma 16 oktober

NIO toets leerlingen groep 8

Di 17 oktober

Toetsen groep 4 en 6
Jaarvergadering ouderraad voor alle ouders

Vr 20 oktober

12.15 uur, begin van de herfstvakantie

Staking basisonderwijs
Donderdag a.s gaan we met een groot aantal leerkrachten van Allure naar Den Haag om de
acties in het basisonderwijs kracht bij te zetten. De media besteden gelukkig veel aandacht
aan dit onderwerp. Ook de kinderen krijgen er wat van mee, onder meer door de tekst van
Nieuwsbegrip. Kortom, het leeft. We zijn blij met de positieve reacties.
Nieuwe leerlingen
In groep 1-2 kwamen nieuw Tyra en Zyra Groen, zij zijn net in Medemblik komen wonen. We
wensen ze veel plezier op De Meridiaan.
Juf Anneke
Juf Anneke is al enige tijd niet op school omdat ze ziek is.
Inmiddels is duidelijk dat dit voor langere tijd zal zijn, omdat er bij haar borstkanker
geconstateerd is. De behandeling daarvan is intensief en langdurig. Verdrietig nieuws voor
haar en haar familie in de eerste plaats en daarnaast ook voor de collega’s en de school.

I

informatieavond
Het was een drukke informatie avond in september! De kinderen konden uitstekend uitleggen
aan hun ouders wat er in de groep allemaal gebeurt. Fijn om de ouders zo betrokken te zien
bij wat hun kind(eren)vertellen!

NIO toets groep 8
De NIO toets voor leerlingen van groep 8 wordt afgenomen door een medewerker van de
onderwijsbegeleidingsdienst op maandag 16 oktober. De toets dient ter ondersteuning van het
advies voor voortgezet onderwijs. De resultaten worden besproken met de leerkracht en de
intern begeleider (meester Michel en juf Liesbeth), daarna vinden de oudergesprekken plaats.
Toets groep 4 en 6
Om zo vroeg mogelijk een zicht te krijgen van de cognitieve
capaciteiten van de kinderen, wordt in groep 4 en groep 6 de
NSCCT afgenomen. NSCCT staat voor Niet Schoolse Cognitieve
Capaciteiten test. Het doel ervan is om ons onderwijs nog beter af
te kunnen stemmen op de ontwikkelingsbehoefte van kinderen. De
toets wordt afgenomen op dinsdag 17 oktober dor een medewerker
van de onderwijsbegeleidingsdienst.

