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Studiedag Talent Primair, alle leerlingen vrij
Kennismakingsbijeenkomst nieuwe ouders, 09.00 uur
Ouderavond ‘veilig online’ op College de Brink / Laren

Februari
vr 8

Kijkochtend project ‘bouwen’
Studiemiddag team: alle kinderen om 12.00 uur vrij

Schoolbreed project
Vanaf direct na de Kerstvakantie wordt gedurende vijf weken in alle groepen gewerkt aan het
thema ‘bouwen’. In elke parallel wordt op bijzondere wijze aandacht besteed aan de start van
het project.
In de kleutergroepen en de groepen 3-4 wordt o.a. een gezamenlijke bouw-ochtend gepland,
waarin de kinderen uit de verschillende groepen met elkaar knutselen en werken aan het
thema. Onze all-round klusjesman wordt ingezet om de kinderen mee te nemen in wat er zoal
komt kijken bij klussen in en om het huis. Voor de onderbouwgroepen wordt gewerkt aan een
kieskast, die dagelijks bij het ‘gewone werk’ ingezet wordt om binnen het thema aan rekenen
en taal te werken.
In de groepen 5 t/m 8 wordt het thema vanuit de zaakvakken aangevlogen, dus zowel
aardrijkskundig, geschiedkundig als vanuit natuur en techniek. In 5-6 staat ‘onbewoond eiland’
centraal, bij 7-8 ‘het ideale huis’. Bij sommige onderdelen wordt groepsoverstijgend gewerkt.
Bij elke parallel komt een aandachtstafel waarvoor kinderen ook van thuis items mogen
meenemen. Ook worden gastsprekers gevraagd om de kinderen te vertellen over ‘bouwen’.
Op vrijdagochtend 8 februari is er een kijkochtend voor ouders. U bent dan van 08.20 uur tot
08.50 uur welkom in de groep(en) van uw kind(eren) om te komen kijken waar de groepen aan
gewerkt hebben.

Leerlingvolgsysteem / Cito-toetsen
Twee keer per jaar worden bij de kinderen vanaf groep 2 cito-toetsen afgenomen. Deze zijn
bedoeld om de kinderen in hun ontwikkeling te volgen. Door de toetsgegevens te analyseren
krijgen wij een duidelijk beeld waar een kind nog hiaten in kennis en vaardigheden heeft, en
waar wij dus samen met het kind (en eventueel de ouders) aan moeten en kunnen werken.
De afnames van de midden-cito’s starten na de kerstvakantie. Tot begin februari worden op
verschillende dagen de toetsen in o.a. rekenen / wiskunde, begrijpend lezen en spelling
afgenomen. Het spreekt voor zich dat een uitgerust kind met meer energie aan de toets zal
werken. Overigens is het niet de bedoeling dat er extra druk bij de kinderen komt te liggen: een
kind presteert op het betreffende moment wat het kan.
Wij verzoeken u in deze periode van begin januari tot begin februari geen dokters- of
tandartsafspraken te maken, zodat de toetsmomenten zonder absenten doorgang kunnen
vinden.

Schooltijden
Het valt ons deze laatste weken op dat veel ouders en kinderen (te) laat op school komen. Het
gebeurt regelmatig dat de leerkracht de les al is gestart en er dan nog kinderen ‘naar binnen
worden geschoven’, al dan niet met een uitleg van een ouder aan de leerkracht die dan echter
al met de groep bezig is. In het belang van alle kinderen is het fijn als wij om half 9 de lessen
kunnen starten, zonder daarna nog gestoord te worden door te laat-komers.
Zeker voor kinderen voor wie het afscheid nemen (nog) lastig is, raden wij u aan op tijd te zijn,
zodat het kind in rust kan landen in de groep en nog tijd heeft om die extra knuffel te geven.
Korte mededelingen (die geen uitstel verduren) mogen voor 08.30u aan de deur, voor
uitgebreidere vragen of informatie verzoeken wij u op een ander moment met de leerkracht
een afspraak te maken.
Wij vertrouwen op uw medewerking!

Gevonden voorwerpen
Van dinsdag 8 tot en met donderdag 10 januari liggen de gevonden voorwerpen uitgestald op
de grote tafel bij het kopieerapparaat (hoofdingang). Spullen die op vrijdag 11 januari niet zijn
opgehaald, zullen wij aan een goed doel schenken.

Ingekomen post van Bureau HALT: Ouderavond “Veilig online”
Stichting Halt organiseert op 30 januari een ouderavond #Veiligonline voor de basisscholen van de

gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. Graag nodigen wij u als ouders van harte uit om hierbij
aanwezig te zijn.
#Ouderbijeenkomst
Jongeren experimenteren en zoeken grenzen op. Ook op internet. Maar waar ligt de grens? Hoe
werkt zo’n puberbrein? En hoe ga je hier als ouder mee om? Vooral jongeren hebben niet altijd
door waar hun digitale acties toe kunnen leiden. Soms lijkt iets onschuldig, maar heeft het grote
gevolgen en kan het zelfs strafbaar zijn. We willen het thema ‘gedrag van pubers op internet’
op interactieve wijze en samen met de ouders bespreekbaar maken. Onderwerpen als

digipesten, dating, grooming, gaming en sexting komen langs. Ouders zijn natuurlijk de expert
als het om hun kind gaat. Het effect van een voorlichting voor de kinderen is ook groter
wanneer ook de ouders betrokken zijn. Tijdens de bijeenkomst krijgt u ook praktische tips en
trucs. Daarnaast wisselen we ervaringen uit en kunnen vragen worden gesteld. Hierbij maken
wij gebruik van de expertise van een gastspreker: Jacqueline Kleijer. Zij zal deze avond ook
aanwezig zijn (zie ook: www.bureaujeugdenmedia.nl/jacqueline-kleijer/).
#Halt
Wanneer jongeren de grenzen opzoeken en experimenteren, gaan ze soms ook over de schreef
en vinden er strafbare feiten plaats. Halt heeft de wettelijke taak om door middel van de
Halt-straf jongeren op het rechte pad te houden. Dit doet Halt onder andere door het
verzorgen van voorlichting en ouderavonden voor basis- en voortgezet onderwijs. Sommige
groepen hebben al een voorlichting met dit thema gehad, de andere groepen 8 kunnen hier
hoogstwaarschijnlijk in het nieuwe jaar nog voor kiezen.
#Waar&wanneer?
#Veiligonline hoe onlineveilig zijn leerlingen basisonderwijs in Blaricum, Eemnes en Laren
De avond wordt door uw gemeente mogelijk gemaakt en het vindt plaats op:
30 januari van 19:15 tot 21:15 bij College de Brink (Kerklaan 6 Laren)
Inloop vanaf 19:00 uur.
Het team en de directie van de LMS beveelt deze avond van harte bij u aan!

Ingekomen post van Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek
Agenda
24 januari 2019:
Start cursus “Opvoeden, zo hou je het leuk”
Tijdens de vier bijeenkomsten durende cursus komen onder andere de volgende thema’s aan de
orde: ‘positief aandacht geven’, ‘positief sturen en grenzen stellen’ en ‘consequenties bij
ongewenst gedrag’. Meer informatie en aanmelden via onze website.
6 maart 2019:
Start cursus “Positief opvoeden voor gescheiden ouders”
Vind je het moeilijk om de draad weer op te pakken na de scheiding? Om je kind te helpen bij
het omgaan met de gevolgen hiervan? Om beter te communiceren met je ex-partner, zodat
conflicten zoveel mogelijk worden voorkomen? Je kunt deze vragen zelf proberen op te lossen,
maar ook samen met andere ouders. Meer informatie en aanmelden via onze website.
7 maart 2019:
In de reeks “SOS, Kinderen en emoties” de los te volgen workshop “BOOS”.
21 maart 2019:
In de reeks “SOS, Kinderen en emoties” de los te volgen workshop “BANG”.
4 april 2019:
In de reeks “SOS, Kinderen en emoties” de los te volgen workshop “BEDROEFD”
Deze reeks workshops zijn bestemd voor ouders met kinderen van 2 – 12 jaar. De reeks bestaat uit drie
los te volgen bijeenkomsten waarin elke keer een andere basisemotie centraal staat.
Meer informatie en aanmelden via onze website: www.jggv.nl

