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Dalton/Schoolontwikkeling 
We hebben een studieavond Dalton gehad 

vanuit de daltonvereniging. Hierbij hebben 

we het hebben gehad over meer 

eigenaarschap bij de leerlingen. Een van 

de stappen die we hierin hebben gezet is 

dat we kinderen nu vooraf toetsen bij 

rekenen en dat de kleuters 

groepsdoorbroken werken op de middag.  

Daarnaast hebben wij een studieavond 

gehad over begrijpend lezen/luisteren, 

begeleid door onderwijsbureau Expertis. 

Hoe geven we schoolbreed een goede, 

aansprekende begrijpend lees/luisterles? 

We werken hier in de komende 

studiemomenten verder aan.  

Staking 
Aanstaande donderdag en vrijdag staakt 
onze school. Hebben we loonsverhoging? 
Ja. Is dit de oplossing voor beter onderwijs 
en het lerarentekort? Nee! Al jaren weten 
we dat er een lerarentekort aankomt en 
het wordt steeds lastiger om vacatures en 
inval in te vullen. Deze week nog hebben 
we combi’s bij elkaar moeten zetten om zo 
lesuitval te voorkomen.  

 

Natuurlijk vinden wij het vervelend dat 
ouders nu opvang moeten regelen, maar 
stel je voor dat dit dagelijkse praktijk 
wordt? Wij staken voor de toekomst van 
alle kinderen die iedere dag recht hebben 
op onderwijs. Ons team levert deze dagen 
hun salaris in om een punt te maken. Veel 
teamleden lopen donderdag mee in een 
mars in Zutphen om daar ons geluid te 
laten horen voor onze kinderen.  

 
Voorleeswedstrijd 
Afgelopen zaterdag vond de 
voorleeswedstrijd plaats. Kinora uit groep 
8 heeft ons heel goed vertegenwoordigd. 
Wij zijn trots op haar!  

 
Rapport en oudergesprekken 
Maandag 10 februari gaan de rapporten 
mee. De oudergesprekken zijn gepland op 
dinsdag 11 en donderdag 12 februari. 
U ontvangt een bericht van de 
groepsleerkracht via Parro om u in te 
schrijven voor de oudergesprekken. 

 
Carnaval 
We vieren vrijdag 14 februari carnaval op 
school.  De groepen 1 tot en met 4 vieren 
van 9.00 uur-11.00 uur carnaval. 
De groepen 5 tot en met 8 van 
12.00 uur -14.30 uur. De hoogheden 
zullen dit jaar de school `s middags 
bezoeken. Inmiddels hebt u van de 
werkgroep carnaval de informatie 
ontvangen. We zoeken nog hulp. We 
vragen u de kinderen deze dag geen 
spuitbussen en confetti mee te laten 
nemen. Alaaf! 
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Agenda 
 
 
4 febr. 

 
Om 12.00 uur alle 
leerlingen vrij i.v.m. 
grootwerkmoment 

 
10 febr. 

 
Dalton rapport mee 

 
11 febr. en 12 
febr.  

 
10 min gesprekken 
(Groep 5-8 
driehoeksgesprekken) 

 
14 februari  

 
Carnaval 
 

 
15 febr.-23 febr. 

 
Voorjaarsvakantie 

 
 24 en 25 febr. 

 
Alle leerlingen vrij 
i.v.m. carnaval 

 
                                                                            
Namens het team van De Wegwijzer, 
 
Michelle Homburg 


