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Mijn Kinddossier
Vanaf 5 maart 2018 werkt de Jeugdgezondheidszorg van GGD Drenthe met “Mijn Kinddossier”.
Mijn Kinddossier is een online portaal waar ouder(s)/verzorgers informatie kunnen vinden over de gezondheid,
ontwikkeling, groei en opvoeding van hun kind(eren) tot de leeftijd van 12 jaar.
Ieder jaar voert de Jeugdgezondheidszorg van GGD Drenthe een preventief gezondheidsonderzoek uit bij de
leerlingen in groep 2 en groep 7. Daarnaast is er een logopedische screening in groep 1 en groep 2.
Ter voorbereiding op deze onderzoeken krijgt u nu alleen via school nog de informatiebrief waarin gevraagd wordt
om de vragenlijst digitaal in te vullen via de beveiligde omgeving (Digid) van Mijn Kinddossier. De digitale vragenlijst
bevat ook de toestemmingsverklaring.
Vragen?
Heeft u vragen over Mijn Kinddossier? Neem contact op via 088 246 02 46 of mail naar
mijnkinddossier@ggddrenthe.nl.
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Nieuw MR-lid
Meedenken en meebeslissen over zaken die belangrijk zijn voor onze school, dat doet de Medezeggenschapsraad
(MR). Denk bijvoorbeeld aan schooltijden of de manier waarop er les wordt gegeven. De MR heeft deze
bevoegdheden op basis van een landelijke wet (de Wet Medezeggenschap op Scholen). Afhankelijk van het
onderwerp mag de MR een advies geven of is de school verplicht om aan de MR ergens instemming over te vragen.
Sinds maart 2018 mogen wij Benno Oosterheert (vader van Ivan) welkom heten binnen de MR. Benno zal de rol als
penningmeester vervullen. Wij willen via deze weg Wilte Snijder (vader van Laurens en Eliane) bedanken voor zijn
inzet.

Uitkomst enquête schooltijden
De enquête over de schooltijden is gesloten en na het tellen van de stemmen is de conclusie dat de meerderheid van
de ouders het huidige rooster wil handhaven, dus met de vrije woensdagmiddag. Er zijn 82 stemmen uitgebracht,
dat is een representatief deel van de gezinnen van groep 1 t/m 6. Er waren 8 stemmen waarbij geen voorkeur voor
een bepaald rooster werd aangegeven, 29 stemmen met een voorkeur voor het 5 gelijke dagen model. De overige 45
uitgebrachte stemmen gaven de voorkeur voor het huidige rooster aan. In overleg met de MR is dan ook de
constatering dat aan het huidige rooster de komende jaren niets zal veranderen.

Ouder tevredenheid peiling
Vorige week heeft u een brief ontvangen namens Plateau waarin werd aangekondigd dat Plateau een
tevredenheidspeiling onder ouders organiseert. U ontvangt/heeft inmiddels een inlogcode ontvangen van de
uitvoerder van de peiling, Scholen met Succes. Het gaat om het invullen van een digitale vragenlijst. Bent u niet in de
gelegenheid deze thuis in te vullen dan kunt u contact opnemen met school en organiseren we dat u de peiling
anoniem met een code op school kunt invullen. De peiling sluit voor de meivakantie (23 april). U heeft ongeveer 3
weken de tijd deze in te vullen. Laat ons weten waar kansen liggen voor ons als school en ook natuurlijk waar u
tevreden over bent.

Schoolfruit stopt
In week 16 is het de laatste keer dat schoolfruit wordt verstrekt, de laatste dag is 20 april. De kinderen hebben dan
weer een half jaar kunnen kennismaken met allerlei soorten fruit en sommigen hebben nieuwe ervaringen en kennis
opgedaan van wat allemaal fruit is en hoe dit smaakt. Vanaf 23 april is het dus weer elke dag van thuis meenemen.

Koningsontbijt
Dit jaar zijn de koningsspelen niet op de verjaardag van de Koning, dat is namelijk de start van de meivakantie, maar
op 20 april. Veel scholen zijn met de koningsspelen ergens sportief bezig en dat maakt dat er dan weinig plaats is
voor het ontbijt en het weer zit in april ook niet altijd mee. Wij hebben ervoor gekozen de spelen te verplaatsen naar
een dag, later in het jaar, met meer kans op mooi weer. We willen de dag niet zomaar voorbij laten gaan en 20 april
doen we wel mee met het Koningsontbijt dus niemand hoeft ’s morgens te ontbijten, want dat doen we gezamenlijk
op school.

Nieuwe website/ einde Valkenpost
Nog voor de meivakantie gaat onze vernieuwde website de lucht in. We zijn de eerste school van Plateau die een
nieuwe website krijgt. We werken er momenteel hard aan alle gegevens over te zetten, pagina’s te vullen enz. De
website krijgt straks een ouderportaal waar u per gezin een inlog voor krijgt. Alle foto’s en informatie over de groep
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komt daarin te staan. In verband met de privacy wet die in mei ingaat mogen veel gegevens niet meer op een
openbare website staan. Uitleg over de werking van dit ouderportaal volgt later.
Dit schooljaar blijven we nog de Valkenpost versturen, maar met ingang van het schooljaar 2018-2019 worden
belangrijke zaken direct op de website geplaatst.

IEP-eindtoets groep 8
Op 17 en 18 april gaan onze jongens in groep 8 de eindtoets van de basisschool maken. Wij nemen dan de IEP-toets
af. Het afnemen van deze toets is minder belastend dan de Cito omdat hiervoor maar 2 ochtenden nodig zijn.

Paaslunch en circuit/ bijdrage OR
Vandaag hebben we weer mogen genieten op school. Elk jaar organiseren we activiteiten waarbij alle kinderen op
school niet met hun eigen groep, maar vanuit elke groep 1 leerling door de hele school een circuit volgen. De leerling
uit groep 8 neemt hierbij dan de leiding. Dit keer was natuurlijk het thema Pasen. Er is geknutseld, er zijn spelletjes
gedaan en natuurlijk was het eieren zoeken weer een van de favoriet. We hebben de activiteiten afgesloten met een
paaslunch in alle groepen. De lunch wordt betaald vanuit de vrijwillige ouderbijdrage die wordt geïnd door de OR.
Namens team en kinderen Ouderraad bedankt hiervoor.

Buitenspelmateriaal opbrengst Jantje Beton
In het najaar hebben de leerlingen van groep 3 t/m 8 loten verkocht voor Jantje Beton. De opbrengst was voor
speelgoed op het plein. De kinderen hebben mogen aangeven waar hun voorkeur naar uit ging en ook de
leerlingenraad (Valkenraad) is om hun mening gevraagd. Inmiddels is voor alle groepen buitenspeelgoed aangeschaft
en met het voorjaar in aantocht is dit een mooie aanvulling op ons plein. Iedere klas is verantwoordelijk voor het
gebruik, beheer en opruimen van zijn eigen materialen in de kist.

Belangrijke data voor mei
Datum:

Activiteit:

Betreft:

27 april t/m 13 mei
17 mei
15 mei
24 mei

Meivakantie
Valkenraad
NME project
maandshow

Alle leerlingen
Betrokken leerlingen
Groep 6
Groep 5
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