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Agenda
Maandag 1 april: studiedag, alle kinderen vrij
Woensdag 3 april: project De woordenspeeltuin, groep 3/4
Donderdag 11 april: concert Leerorkest
Vrijdag 12 april: Koningsspelen/meester- en juffendag
Maandag 15 april t/m woensdag 17 april: eindcito groep 8
Woensdag 17 april: verzorgen oorlogssgraf, groep 7
Donderdag 18 april: paasviering
Vrijdag 19 april t/m vrijdag 3 mei: meivakantie
Woensdag 8 mei: luizencontrole
Project De Woordenspeeltuin
Op woensdag 3 april gaan de groepen 3 en 4 op bezoek bij een kinderboekenschrijver in
Loenen. Deze schrijver weet precies hoe je woorden kunt wegen, hoe woorden bij elkaar
kunnen horen of juist niet. Ook weet de schrijver hoe je kunt spelen met letters en woorden
en dat daar altijd van alles aan te ontdekken valt. De kinderen ervaren hoe letters samen
een woord en woorden samen een zin kunnen vormen en dat je daarmee kunt spelen.
Creativiteit en verbeelding spelen hierin een rol. Voorafgaand aan dit bezoek worden er in
de klassen verschillende lessen gegeven.
Koningsspelen/ meester- en juffendag
Op vrijdag 12 april is het meester- en juffendag. Alle meesters en juffen vieren dan tijdens de
Koningsspelen hun verjaardag. Tijdens een feestelijke opening in de hal dansen alle
kinderen, live via het digibord, mee met de openingsdans en wordt er in- en om de school
gesport. De kinderen mogen deze dag verkleed in het oranje of in het rood, wit, blauw naar
school komen.
Uitnodiging concert Leerorkest
Het Leerorkest is een innovatieve vorm van muziekeducatie waarbij kinderen de kans krijgen
om op school, onder schooltijd, een muziekinstrument te leren bespelen en samen muziek
te maken. De afgelopen maanden hebben de kinderen van groep 5 en groep 6/7 op
vrijdagmiddag onder begeleiding van echte muzikanten een instrument bespeeld.
Op donderdag 11 april geven deze kinderen een concert. Hiervoor bent u van harte
uitgenodigd! Van 17:00 tot 17.45 uur is het concert van de kinderen van groep 5. Van 18:45
tot 19:30 uur laten de kinderen van groep 6/7 horen wat ze hebben geleerd.
Paasviering
Op donderdag 18 april vieren we met de kinderen Pasen op school. Deze paasochtend wordt
door groep 4 in de grote hal geopend. Voor alle kinderen is er een paasbrunch welke
verzorgd wordt door de activiteiten- commissie.
Voor deze paasbrunch hebben de kinderen een bord, bestek en een beker nodig (voorzien
van naam).
In de middag laten verschillende groepen hun talenten zien in CSV’s got talent. In de klassen
worden vooraf de voorrondes gehouden. Er zal ook een echte jury aanwezig zijn, met dit jaar
een speciale gast.

Ziekmeldingen
Wij zijn tevreden met de nieuwe Social Schools app. Voorheen vroegen wij u om via het
mailadres: afwezig@csvridderhof.nl uw kind ziek te melden. Wij merken dat we
ziekmeldingen via Social Schools handiger vinden. Wij verzoeken u dan ook om uw kind via
Social Schools ziek te melden. Wanneer dit niet lukt, kunt u ook altijd bellen. Tegenwoordig
zijn wij door een nieuw telefoonsysteem en de nieuwe conciërge beter bereikbaar.
Vanuit het kamertje
Afgelopen maand maart

De kinderen zijn in de projectweek ‘Afval, het begin van iets nieuws’ volop aan het werk
geweest over afval scheiden. Leuk, nuttig en heel leerzaam... ook voor de volwassenen!
Tijdens de studiedag op 13 maart waren we samen met de medewerkers van alle scholen
van Kalisto in Zeist in een prachtig gebouw in de bossen: Woudschoten.
Daar was een inspirerende spreker, een bekende Nederlandse bergbeklimmer die sprak over
teamgeest, doorzettingsvermogen, doel/top halen enz. Heel indrukwekkend.
We konden workshops volgen over uiteenlopende, op onderwijs gerelateerde onderwerpen.
Leerkrachten van de verschillende scholen verzorgden deze workshops. Dit was met recht:
met en van elkaar leren.
‘s-middags had elk van de 16 scholen zijn eigen zaaltje om zo met je eigen team aan de slag
te gaan over het 4-jarig schoolplan. Hard gewerkt!
Zomaar eens een uitleg over wat we altijd doen na de CITO-toetsen
Als er CITO-toetsen zijn gemaakt voeren we de resultaten uiteraard in, in ons digitaal
systeem. Vervolgens houdt de IB-er met de leerkracht groepsbesprekingen waarbij
bijzonderheden besproken wordt en tevens gekeken wordt naar de hele groep en de cultuur
daarin.
Daarna analyseren we met het hele team de resultaten op schoolniveau. Daling/stijging
t.o.v. vorig jaar. Bij welke groep zit bijvoorbeeld altijd een ‘dip’ of juist hoge scores met
rekenen in februari? Hoe t.o.v. de eindtoetsen in juni. Met al deze informatie kunnen we dan
weer vervolgplannen maken.
April
Op 1 april a.s. hebben we weer een studiedag maar dan gewoon op school:
We gaan brainstormen, nemen besluiten en we gaan alvast plannen maken voor volgend
schooljaar en de doorloop naar de daaropvolgende jaren.
Hierbij doe ik wederom een oproep voor een klankbordgroep vanuit ouders, die mee wil
denken over de koers die CSV Ridderhof wil gaan inslaan.
Wij hopen namelijk aan de slag te kunnen gaan met The Leader In Me. Veel over te vinden
op internet.

Meld je je aan bij mij als je hierover mee wilt praten in de klankbordgroep?
Jana

