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Agenda

Sportdag en meester Nick

ma

15-04 tennisclinic voor gr 3 t/m 8 tijdens
gym

di
wo

16-04 eindtoets groep 8
17-04

wo

17-04 nacht van 8

do

18-04 paasontbijt
13 uur: De Zilvermeeuw’s got
Talent

vr
t/m
zo

19-04

wo

08-05 8.30 uur: luizenpluis
Kunt u helpen? Graag!

wo
t/m
vr

08-05
t/m kamp groep 7 en 8
10-05

wo

15-05 Postmeeuw 8

In de vorige Postmeeuw schreven we dat we de
sportdag hadden verplaatst om te zorgen dat meester
Nick, onze gymmeester, erbij kon zijn. Omdat Nick
helaas nog een keer geopereerd moest worden, kan
ook deze datum niet doorgaan. We verplaatsen
daarom de sportdag naar maandag 27 mei. Het is dan
vast mooi weer en de kinderen hebben die week een
leuk programma: maandag is het sportdag, dinsdag
gaat groep 1 t/m 6 op schoolreis en woensdag,
donderdag en vrijdag zijn ze vrij (studiedag en
hemelvaartsvakantie).
Meer info over de sportdag volgt in mei.
Meester Nick is op dit moment nog afwezig. Hij wordt
vervangen door meester Davey. Vlak voor of vlak na
de meivakantie zal meester Nick weer helemaal fit zijn
en gaat hij weer beginnen.

meivakantie
05-05

week 22-05 ouderlessen Kanjertraining
van
ma

29-05 sportdag

di

30-05 schoolreis gr 1 t/m6

wo

31-05 studiedag, alle kinderen zijn vrij
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Telefonisch contact met school

We waren de afgelopen tijd niet tevreden over het
telefonisch contact met school. We kregen soms
berichten dat de telefoon op school niet werd
opgenomen en op school werden we regelmatig
gestoord door telefoontjes van bijvoorbeeld
bedrijven, terwijl we druk aan het werk zijn. We zijn
op zoek gegaan naar een oplossing. We hopen die
gevonden te hebben in een telefoonservice op
afstand. Zij nemen de telefoon voor ons op en
verbinden door naar school of mailen een
terugbelverzoek naar de juiste persoon. Hopelijk
betekent dat dat we beter bereikbaar zijn.
We proberen deze manier van werken uit tot de
zomervakantie en kijken dan hoe we verder gaan.

www.dezilvermeeuw.nu

directie@dezilvermeeuw.nu

De Zilvermeeuw’s got talent!

Tennisclinic

Op maandag 15 april is er een tennisclinic tijdens de
gymles. De kinderen van groep 3 t/m 8 kunnen dan
kennismaken met tennis. De clinic vindt plaats bij
tennisvereniging Lisserbroek. De kinderen moeten
daarom die dag buitenschoenen meenemen. Als het
heel slecht weer is, wordt de clinic verplaatst naar de
gymzaal.
De kinderen van Leonardo Groen mogen om 8.30 uur
naar de tennisvereniging (kikkerbeetstraat 3, naast
Kagia) gebracht worden. De kinderen van groep 3/4
kunnen daar om 12.15 uur opgehaald worden.

Donderdag 18 april wordt een feestelijke dag, want ’s
middags is er weer ruimte voor al het talent op De
Zilvermeeuw. Kinderen die dat willen mogen optreden
en een deskundige jury zal een winnaar aanwijzen.
Wilt u komen kijken? Dat kan. De voorstelling begin
om 13 uur en zal tot ongeveer 15 uur duren.
Audit

Vorige week maandag is onze school bezocht door
drie directeuren van andere SOPOH-scholen en door
iemand van OnderwijsAdvies. Zij hebben in de klassen
gekeken, met ouders en leerlingen gesproken en met
het team gepraat. Ze hebben op die manier gekeken
naar de kwaliteit van onze school.
We hebben van hen feedback gekregen over onze
sterke punten en over zaken die beter kunnen.
Als sterke kanten van onze school zagen ze:
-

Paasontbijt

Op donderdag 18 april is er paasontbijt op school. De
kinderen krijgen dan een heerlijk ontbijtje dat wordt
verzorgd door de ouderraad.
De kinderen mogen woensdag 17 april een bord,
beker en bestek meenemen. Daarmee worden dan ’s
middags de tafels alvast gedekt.
Als er allergieën zijn waardoor kinderen niet alles
mogen eten, is het handig als u zelf een alternatief
mee naar school geeft.

Het prettige werk- en leefklimaat op school.
De manier waarop we toetsen analyseren om zo
te weten te komen wat onze leerlingen nodig
hebben
De aandacht die er is voor het ontwikkelen van
executieve functies
De aandacht die er is voor scholing van het team

Volgens het auditteam kunnen we de volgende zaken
nog verder ontwikkelen:
-

-

Het vaststellen van een sterke visie van waaruit
we verder kunnen werken aan de ontwikkeling
van de school
De manier waarop we instructie geven in de
groepen kan versterkt worden
We kunnen nog meer laten merken aan de
kinderen dat we hoge verwachtingen van ze
hebben.

Met deze adviezen gaan we aan de slag om zo een
nog betere school te worden.

obs de Zilvermeeuw

www.dezilvermeeuw.nu

directie@dezilvermeeuw.nu

