
Sinterklaas

De sinterklaastijd is begonnen. In de onderbouwgroepen wordt al druk gespeeld in de pietenbakkerij

en het pietenhuis. De bovenbouw heeft lootjes getrokken en is thuis druk bezig met voorbereidingen

van de surprises.

Omdat er ieder jaar zulke mooie surprises gemaakt worden, kunnen de kinderen vanaf maandag 29

november hun surprises in de Burgt zetten. We hopen dat er leuke surprises en gedichten gemaakt

worden en dat iedereen een leuk sinterklaasfeest heeft.

Pietenfeesten

Komende donderdag vindt de Pietenochtend plaats in de groepen 1-2. De groepen 3 t/m 8 krijgen op

dinsdag 29 november pietengym van meester Remy.

Sint op school

Op vrijdag 3 december ontvangen wij Sint en de Pieten op school. Om 08.25 uur verzamelen wij op het

plein. Ook de ouders zijn hierbij van harte uitgenodigd, op het plein kunnen wij 1,5 meter afstand van

elkaar houden.

Kwaliteitsrapport onderwijs

We willen al onze leerlingen zo goed mogelijk onderwijs bieden en uw kind goed voorbereiden op de

toekomst. We kijken daarom naar de schoolresultaten van onze leerlingen om te zien hoe de leergroei

is en ons onderwijs hierop aan te passen. Daarnaast kijken we hoe goed onze school het doet in

vergelijking met andere scholen.

Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs

Het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO; www.nationaalcohortonderzoek.nl) gaat ons hier

twee keer per jaar een rapport over sturen. Het NCO verzamelt informatie van scholen in heel

Nederland om het onderwijs in het hele land te kunnen verbeteren en voor wetenschappelijk

onderzoek. Met het rapport kunnen wij de kwaliteit van ons eigen onderwijs verbeteren en

tegelijkertijd werken we samen aan goed onderwijs, voor alle kinderen in Nederland.

Welke gegevens worden gebruikt? De school stuurt digitaal de resultaten van de taal- en rekentoetsen

aan het Centraal Bureau voor de Statistiek, zodat het gebruikt kan worden voor onderzoek naar de

ontwikkeling van onze leerlingen. Het CBS zorgt ervoor dat deze onderwijsdata in een veilige omgeving

worden opgeslagen. Daarnaast zorgt het CBS ervoor dat leerlingen nooit herkenbaar zijn voor andere

mensen. Onderzoekers zien dus nooit om wie het gaat. Dit betekent dat onderzoekers nooit een

leerling of school kunnen herkennen. 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.



Bezwaar tegen het delen van de gegevens van uw kind?

Scholen mogen gegevens over taal en rekenen aan het CBS sturen zonder dat de school hiervoor expli-

ciet uw toestemming moet vragen. Scholen zijn volgens de onderwijswetgeving verplicht hun

onderwijs te verbeteren en daarom mogen scholen de daarvoor verzamelde niet-bijzondere

persoonsgegevens delen met het CBS voor wetenschappelijk onderzoek en statistische doeleinden.

Mocht u toch bezwaar hebben tegen het gebruik van de gegevens van uw eigen kind, dan kunt u dit

laten weten bij de directie door voor 29-11-2021 een mail te sturen met uw bezwaar.

Corona

Afgelopen week zijn er geen nieuwe besmettingen geconstateerd bij leerlingen van onze school. Dit

betekent dat u voor alle kinderen de beslisboom kunt hanteren bij twijfel of uw kind naar school mag.

Wanneer uw kind in quarantaine zit of door het volgen van de beslisboom langer dan een dag thuis

moet blijven, vragen wij u contact op te nemen met de leerkracht voor het afstemmen van huiswerk.

Op deze wijze blijven de kinderen bij met hun schoolwerk.

Beslisboom: https://www.boink.info/beslisboom
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