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MR-vergadering
Sinterklaasfeest op
school
Kerstviering op school
Alle leerlingen om 12.00
uur vrij!
Kerstvakantie
Luizenpluizen
Cito weken

Jaarkalender
aanpassing
In de jaarkalender voor dit schooljaar is
helaas een foutje geslopen. Op woensdag
21 april staat in de jaarkalender een
studiedag gepland. Dat klopt niet, die dag
hebben de kinderen gewoon les.
De juiste datum van de studiedag is
woensdag 24 maart. Wilt u dit svp in uw
agenda aanpassen. Alvast onze dank en
excuses voor de verwarring.

MR-vergadering:
herhaalde oproep!
Voor onze medezeggenschapsraad (MR)
zijn wij met spoed op zoek naar een tweede
ouder die zich zou willen aanmelden als
MR-lid.

•

•
•

Vindt u het interessant om mee te
denken
over
zaken
als
schoolbeleid, begroting, enz.?
Denkt u dat u de ouders van school
zou kunnen vertegenwoordigen?
Bent u in staat om zo’n 6x per jaar
op school te vergaderen?

Stel uzelf dan kandidaat als MR-lid door een
mailtje te sturen naar dir.delta@skofv.nl. In
de mail graag uw naam, de naam van uw
kind(eren) op onze school + groep(en) en
uw motivatie (waarom wilt u graag MR-lid
worden) schrijven. Wij nemen dan z.s.m.
contact met u op.
Op donderdag 26 november a.s. vindt de
eerstvolgende MR-vergadering plaats.

Belangrijk! Aanmelden
voor overblijf
Voor alle ouders die gebruikmaken van de
overblijf is het belangrijk om te weten dat
Kinderworld met ingang van 1 januari de
manier van betalen gaat veranderen. In de
ouder nieuwsbrief van oktober hebben we
u hierover al geïnformeerd.
De prijs van de overblijf blijft hetzelfde (€2,00
per keer), maar kan niet meer contant
worden betaald. Dit wordt voortaan via
automatische incasso gedaan.
Als u gebruik wilt blijven maken van de
overblijf moet u een formulier invullen (zie
bijlage 1 bij deze nieuwsbrief) waarin u kunt
aangeven of u op vaste dagen of
incidenteel gebruik wilt maken van de
overblijf en op welke dagen. U kunt dit
formulier ook ophalen bij onze administratie
(Kitty).

Graag op tijd regelen, zodat uw kind ook in
het nieuwe jaar gewoon naar de overblijf
kan blijven komen.

Ontruimingsoefening
Op maandag 16 november heeft de eerste
ontruimingsoefening van dit schooljaar
plaatsgevonden. Dit keer was het een
aangekondigde oefening, waarbij van
tevoren met de kinderen is besproken wat
ze moeten doen als het brandalarm
afgaat. Ze mochten dus ook van tevoren
hun jassen aantrekken.
De oefening is goed verlopen. Alle groepen
waren binnen 2 minuten buiten en zijn op
ordelijke wijze naar het verzamelpunt
gelopen. Volgend jaar vindt een 2e
ontruimingsoefening plaats. Dat wordt een
onaangekondigde, waarbij kinderen en
leerkrachten niet van
tevoren weten dat er
ontruimd gaat worden.
We kunnen dan bekijken
of dat net zo goed gaat.

Extra
rekentijd
Vorig schooljaar is het onderwijs een tijd
lang anders geweest door corona. Hoewel
zowel leerkrachten als ouders hun best
hebben gedaan om het onderwijs thuis
zoveel mogelijk door te laten gaan,
hebben we toch gemerkt dat met name bij
lezen en rekenen achterstanden zijn
ontstaan. Vanaf volgende week gaan we
daarom starten met een half uur extra
rekentijd op maandag- en donderdagmiddag. De kinderen worden daarbij
ingedeeld bij het rekenonderdeel dat ze
nog lastig vinden. Dit kan betekenen dat ze
daarvoor een half uurtje in een ander
lokaal bij een andere leerkracht zitten,
omdat we de rekenonderdelen hebben
verdeeld. We hopen dat op deze manier
aan het eind van het schooljaar de
achterstanden zijn ingelopen.

Met lezen kunt u ons
helpen, door uw kind(eren)
thuis ook elke dag een half
uurtje te laten lezen. Hoe
meer ze lezen, hoe beter
het gaat.

Ouderbijdrage:
herinnering!
In oktober hebben alle leerlingen een brief
meegekregen met daarin aan u het
verzoek om de ouderbijdrage te betalen.
Op dit moment is voor bijna 30% van alle
leerlingen betaald. Dit betekent dat we
voor 50 leerlingen nog niets hebben
ontvangen. Hoewel het hier gaat om een
vrijwillige bijdrage, hopen we toch dat
iedereen
dit
wil
betalen.
Zonder
ouderbijdrage kunnen we namelijk geen
feesten zoals Sinterklaas, Kerst, sportdag,
enz. organiseren, want als school krijgen we
daar geen geld voor van het ministerie. Het
bedrag wordt elk jaar zo laag mogelijk
gehouden en blijft ook dit jaar €15,00 euro
per kind.
We hopen daarom uw bijdrage alsnog zo
snel mogelijk te mogen ontvangen. Mocht
het voor u lastig zijn om in één keer te
betalen, dan kunt u dit ook in 2 termijnen
doen.
Heeft u de brief niet meer, dan kunt u bij de
administratie
(Kitty)
een
nieuwe
aanvragen: administratie@ikcdedelta.nl.

Uitreiking mediatoren
diploma’s
Als vreedzame school maken wij gebruik
van leerling mediatoren. Dit zijn leerlingen
die zich hier vrijwillig voor hebben
aangemeld en daarna zijn getraind in het
helpen oplossen van conflicten tussen
medeleerlingen. Afgelopen woensdag
hebben deze nieuwe leerlingmediatoren
hun diploma’s in ontvangst mogen nemen.
Tijdens een feestelijke bijeenkomst met alle
leerlingen, hebben zij zichzelf voorgesteld
en verteld waarom zij mediator zijn
geworden. We zijn blij dat deze kanjers zich

hiervoor hebben aangemeld en hopen dat
eventuele conflicten tussen leerlingen met
hun hulp nog sneller zijn opgelost.

Wetenschappelijk
onderzoek

Sinterklaasfeest op
school

Onze school legt in het leerlingvolgsysteem
gegevens over de schoolresultaten van de
leerlingen vast. Die gegevens zijn belangrijk
om het onderwijs van onze school te
verbeteren en voor onze gesprekken met
bijvoorbeeld de Inspectie van het
Onderwijs. Sommige van deze gegevens
zijn ook belangrijk voor wetenschappelijk
onderzoek. Vooral de resultaten van taalen rekentoetsen kunnen hiervoor belangrijk
zijn.

Ondanks corona zullen we ook dit jaar op
school het sinterklaasfeest vieren. Natuurlijk
hebben
we
als
school
speciale
maatregelen moeten nemen. Zo wordt er
dit jaar bijvoorbeeld niet gestrooid met
pepernoten, maar krijgt elk kind een eigen
zakje. En natuurlijk geldt de 1,5 meter
afstandsregel
tussen
volwassenen ook voor
Sint en Piet. In bijlage 2
bij deze
nieuwsbrief
vindt u een brief van ons
bestuur
over
het
sinterklaasfeest en de Pieten die daarbij
worden ingezet op SKO-scholen. Voor onze
school is dit niet nieuw. We hopen er ook dit
jaar, ondanks alle bijzondere maatregelen,
een mooi feest voor alle kinderen van te
maken.

Nieuws van de
peuterspeelzaal
Sinterklaas kapoentje,
gooi wat in mijn schoentje.
Gooi wat in mijn laarsje,
dank u Sinterklaasje.
Ook de peuterspeelzaal is omgetoverd in
de sinterklaassfeer, want wisten jullie dat
wij al 7 hulp Pietjes en Sinterklaasjes
hebben op de groep? We hebben
cadeautjes geverfd en ingepakt, ozosnel
gestempeld en natuurlijk een mooie
stoomboot gemaakt. Samen met de
kleuters deden wij pietengym... Wij kunnen
over het dak lopen en cadeautjes
bezorgen in alle schoorstenen!
Namens de peuterspeelzaal en
Kinderworld wensen wij iedereen alvast
fijne feestdagen en een gelukkig 2021!

Door de resultaten van taal- en rekentoetsen te analyseren weten we wat de
ontwikkeling van onze leerlingen is en hoe
goed onze school het doet. Dit is belangrijk,
omdat dit ons helpt om het onderwijs op
onze school beter te maken, maar ook het
onderwijs in heel Nederland helpt
verbeteren.
School gaat daarom de resultaten van de
taal- en rekentoetsen doorsturen naar het
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
(www.cbs.nl), zodat het gebruikt kan
worden
voor
onderzoek
naar
de
ontwikkeling van onze leerlingen. Het CBS
zorgt ervoor dat deze resultaten in een
veilige omgeving worden opgeslagen voor
het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs
NCO (www.nationaalcohortonderzoek.nl).
Daarnaast zorgt het CBS ervoor dat
leerlingen nooit herkenbaar zijn voor
andere mensen.
Dit betekent dat onderzoekers nooit een
leerling of school kunnen herkennen. Ook in
openbare publicaties zullen leerlingen of
scholen nooit te herkennen zijn. De
verwerking van persoonsgegevens vindt
alleen plaats binnen de beveiligde
omgeving van het CBS, volgens de
wettelijke regels en de strenge regels van
het CBS. Het CBS doet dit ook voor alle
andere statistieken die zij maakt. Mocht u
toch bezwaar hebben tegen het gebruik
van de gegevens van uw eigen kind, dan
kunt u ons dit laten weten vóór 26
november a.s. We zorgen er dan voor dat
de gegevens van uw kind niet aan het CBS
gestuurd worden. U kunt uw bezwaar
mailen naar directie@ikcdedelta.nl.

Scholen mogen gegevens over taal en
rekenen aan het CBS sturen. Dat komt
omdat deze gegevens niet beschouwd
worden als ‘bijzondere’ persoonsgegevens
(bijvoorbeeld
over
gezondheid
van
leerlingen) en omdat scholen volgens de
onderwijswetgeving de plicht hebben hun
onderwijs te verbeteren. Voor het gebruik
van bijzondere persoonsgegevens stelt de
wet strengere eisen en moeten ouders
actief toestemming geven. Dat is hier niet
aan de orde. Omdat het om toets
gegevens gaat.

