Woudrichemstraat 8
1107 NG Amsterdam
tel: 6967866
email: administratie@obsdester.nl
www.obsdester.nl

Infoblad 9
Schooljaar 2018-2019

Weekplanning

Maandag 28 januari

Maandag 4 februari

Dinsdag 29 januari

Dinsdag 5 februari

Woensdag 30 januari

Woensdag 6 februari

Donderdag 31 januari
Cito toetsen

Donderdag 7 februari

Vrijdag 1 februari

Vrijdag 8 februari

Gym.
Cito toetsen
Schoolzwemmen groep 5,
leerlingen om 15.45 terug op
school.

Gym.
Schoolzwemmen groep 5,
leerlingen om 15.45 terug op
school.

Gym
Cito toetsen

Cito toetsen

Cito toetsen
Ontwikkeling leerkrachten startgroepen,
leerlingen kunst&cultuur activiteiten

Cito toetsen

Cito toetsen

Ontwikkeling leerkrachten
groepen 3 t/8, leerlingen
kunst&cultuur activiteiten.
Start PLP gesprekken met ouders
op uitnodiging.

PLP gesprekken met ouders
op uitnodiging

Alvast noteren
Donderdag 14 en vrijdag 15 februari heeft het team van de Ster een studietweedaagse. Alle
leerlingen zijn vrij.
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Algemene informatie
Muziek = Beeldende vorming
In semester 1 en 2 hebben de leerlingen
muziekonderwijs gekregen van juf Roos van de
Muziekcentrum Zuidoost. In semester 3 is dit gestopt.
De leerlingen krijgen de komende periode beeldende
vorming. Dit is onder andere schilderen en tekenen.
De eerste les beeldende vorming is geweest. De
leerlingen hebben kennis gemaakt met Modigliani,
een Italiaanse kunstenaar. Deze kunstenaar
schilderde veel portretten. De leerlingen gaan de
komende weken een eigen portret maken in de stijl
van Modigliani.
Schoolfoto’s bestellen!
Als het goed is heeft u inmiddels de voorbeeldfoto van uw kind ontvangen. Met deze
voorbeeldfoto kunt u op internet de foto’s bestellen. Vergeet niet om de foto’s nog te bestellen.
De foto’s worden na bestelling geleverd op school en zijn af te halen bij de administratie.
Cito toetsen
De cito toetsen zijn in volle gang. In de ochtend worden de leerlingen getoetst en in de middag
zijn er workshops.
De toetsen worden afgenomen door de vakspecialisten. Dus bijvoorbeeld de rekencito wordt
afgenomen door juf Helen, de rekenspecialist.
Wij zijn sinds vorig jaar adaptief gaan toetsen. Dat betekent dat de toetsen op het niveau van
het kind zijn en niet per se op het leerjaar. Het kan dus zijn dat uw kind een hogere of een
lagere toets krijgt dan de groep waar hij/zij in zit. Dit hangt af van het functioneringsniveau van
uw kind. Voordeel van deze manier van toetsen is dat de toets beter aansluit op wat uw kind
kan en op dit moment aan het leren is. Uw kind zal eerder succes ervaren, zodat uw kind het
beste van zichzelf kan laten zien. Uiteraard komt er een score uit die te vergelijken is met het
landelijk gemiddelde.
Persoonlijk Leerdoelen Plan gesprekken
Vanaf volgende week gaan de PLP gesprekken weer van start. Dit keer zijn de gesprekken met u
als ouder erbij. Er wordt gekeken naar de cito uitslagen en het Persoonlijk Leerdoelen Plan voor
het vierde semester wordt met u en uw kind opgesteld. U krijgt hiervoor een uitnodiging van de
coach van uw kind.
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Studietweedaagse team de Ster
Op donderdag 14 en vrijdag 15 februari heeft het team van de Ster een studie tweedaagse.
Alle leerlingen zijn dan vrij. Maar wat doen de leerkrachten dan eigenlijk?
Aan de hand van de cito resultaten word gekeken of het onderwijs dat wij geboden hebben
ervoor heeft gezorgd dat de leerlingen genoeg geleerd hebben. En of individuele leerlingen
genoeg gegroeid zijn in hun ontwikkeling. Op basis van de analyse, gaan de vakspecialisten
nadenken over wat ze kunnen verbeteren aan hun onderwijs. Op schoolniveau wordt gekeken
hoe goed het met bepaalde vakken of groepen is gegaan.
Vrijdag krijgen de leerkrachten een training in lessen geven met technisch lego.
Meester Jimmy en meester Tim geven inmiddels al een jaar bij ons op school les in
programmeren, robotica en mechanica. Zij gaan het team een training geven in hoe de
vakspecialisten zelf technisch lego kunnen gebruiken bij hun lessen.
Op woensdag 13 februari is er ook al een studiemiddag en -avond. Het team gaat met elkaar
aan de slag met Positive Behavior Support. Dit is een methode om het schoolklimaat in de school
te verbeteren, zodat de leerlingen zich nog prettiger en veiliger voelen en gedragen op school.
Ouderbijdrage en schoolreis betalen met Stadspas
Ouders die een stadspas hebben voor hun kind kunnen zich melden bij Gerani Groenbast. Zij
zal wekelijks een spreekuur hebben op de maandagochtend van 08.15-10.15 uur. Zij scant de
passen die vervolgens digitaal geregistreerd worden. De gemeente zorgt er vervolgens voor dat
het overeenkomstige bedrag rechtstreeks op de rekening van de school wordt gestort. Deze
mogelijkheid komt bovenop de bestaande regelingen. De ouders kunnen nog steeds ook de
scholierenvergoeding aan vragen. Gerani is er ook voor al uw vragen omtrent de voorzieningen
van de Gemeente Amsterdam, Toeslagen van de Belastingdienst; financiën en maatschappelijke
ondersteuning. Mocht u twijfelen of zij u kan ondersteunen loop dan voor de zekerheid even bij
haar langs. Indien nodig kan zij u ook doorverwijzen naar de juiste instantie.

Workshops voor ouders
Indoor Bootcamp met gymmeester
Maarten.
Voor ouders met kleuter of peuter.
Maandag 4 februari van 9.00 - 9.30
zie bijlage

