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Fietskistenproject; groepen 5 en 6 komen met de fiets naar school
Leerlingenraad

Bekijk de jaarkalender op de website

Even bijpraten
Ik mag het niet al te hard roepen, maar we hebben deze week (op het moment van schrijven van dit stukje) nog
geen enkele melding gehad van een positieve testuitslag. Zouden we hier nu ook gaan merken dat de
besmettingsaantallen terug aan het lopen zijn? Als het waar is dat het virus zich minder makkelijk verspreidt bij
hogere temperaturen, dan zitten we vanaf dit weekend goed. Het belooft namelijk een heel prettige week te
worden. Dat werd ook hoog tijd wat mij betreft, na al die regen….
Groep 8 gaat zich zo langzamerhand voorbereiden op het einde van hun basisschooltijd. De eindfilm gaat bijna
gemaakt worden, de rollen zijn verdeeld en de schoolverlatersactiviteiten staan voor de deur. We zullen zoveel als
kan gebruik maken van de mogelijkheden die ons geboden worden qua versoepelingen en ook deze groep weer op
een fijne manier afscheid laten nemen van deze basisschoolperiode. Aan het einde van hun loopbaan hier op
school zullen de ouders van deze groepen ook weer uitgenodigd worden voor een afsluitend gesprek over hoe zij
de 8 jaar op KOM.MIJN ervaren hebben. Wij hopen op tops en tips zodat we weten waar we mee door moeten
gaan en waar we nog wat te verbeteren hebben. Dit hebben we vorig jaar voor het eerst gedaan en vonden dat
eigenlijk heel logisch; je start voorafgaand aan groep 1 met een intakegesprek, dan moeten we ook samen
afsluiten. We zijn toch 8 jaar verbonden geweest in onze opdracht om kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling.
Wij als team blijven natuurlijk ook in ontwikkeling. In ons jaarplan leggen we onze speerpunten vast en elke 90
dagen brengen we aan elkaar verslag uit over wat we gedaan en bereikt hebben. Om vervolgens aan te scherpen,
uit te diepen, maar vooral verder te ontwikkelen. We nemen de MR steeds mee in dat proces. Een van de
speerpunten is ontwikkeling op ICT gebied. Hieronder leest u hier iets over.
Verder zijn we druk bezig met de formatie voor komend schooljaar. Welke leerkracht past het beste bij wat welke
groep nodig heeft? We zijn al een heel eind. Meer info volgt in de komende weken.
Voor nu een zonnig weekend gewesnt…
Hartelijke groeten,
Anouk van Lierop
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Google examen
Een van onze speerpunten voor dit jaar was / is onze eigen ontwikkeling op het gebied van ICT. Door de
thuiswerkperiode in verband met Corona hebben we een heleboel nieuwe dingen geleerd op digitaal vlak en nieuwe
kwaliteiten bij onszelf ontdekt. Alle collega’s hebben in de afgelopen tijd een oefentraject doorlopen en sluiten dit af
met een heus Google-examen. Op dit moment hebben we al 11 geslaagden te vieren.
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