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Agenda
Datum
25-11-2020
02-12-2020
04-12-2020
14-12-2020
17-12-2020
18-12-2020
21-12-2020
t/m 01-012021
11-01-2021
22-01-2021
25-01 t/m
05-02-2021
17-01-2021
08-02-2021
09-02-2021
18-02-2021
22-02 t/m
26-02-2021
01-03 t/m
05-03-2021
08-03-2021

Activiteit
Ditjes & Datjes nr. 4
Sinterklaashulpdiploma Aangepast
Sinterklaas Aangepast
Peutermeespeelochtend
Kerstdag
Ditjes & Datjes nr. 5

NIEUWS vanuit TALENTVOL IKC

AANWEZIGHEID DIRECTIE
30-11

14-12

01-12
02-12
03-12

Wenteling
(middag)
Wenteling
Pieter van Thuyl
Pieter van Thuyl

04-12

Sinterklaasviering

18-12

07-12
08-12
09-12
10-12
11-12

Pvt (middag)
Pieter van Thuyl
Wenteling
Wenteling
vrij

15-12
16-12
17-12

Kerstvakantie
Peutermeespeelochtend
Techniekexperience groep 7-8
Afname IEP
Margedag, kinderen vrij.
Peutermeespeelochtend
OR vergadering
Margedag, leerlingen vrij

Pieter van Thuyl
(midddag)
Wenteling
Wenteling
Pieter van Thuyl
Wenteling
(avond)
Pieter van Thuyl
(ochtend)

Voorjaarsvakantie
Oudercontactmomenten
Peutermeespeelochtend

Het oud papier halen gaat gewoon door!!
Oud papier - Verzamelen om 18.15 uur bij school
Datum 02-12-2020
Bert Kuiper
Matthieu Bel
Erik Zilverberg
Ralf de Vreede
Reserve: Sebastiaan van Dijk
Datum 06-01-2021
Robert Pomper
Hielke Jensma
André Bakker
Henk Meilof
Reserve: Richard Grit

PORTFOLIO
De leerlingen uit groep 3 t/m 8 zijn gewend om twee maal
per jaar een rapport mee te krijgen. Hiermee krijgt u als
ouder inzicht in de behaalde resultaten in de afgelopen
periode. De afgelopen tijd zijn wij als team bezig geweest
met het ontwikkelen van een portfolio. Vanaf dit schooljaar
krijgen onze leerlingen twee keer per jaar hun eigen
portfolio mee.
De leerlingen uit groep 1 en 2 werken al een aantal jaar
met het portfolio. Het portfolio voor de groep 3 t/m 8 is
hierop aangepast, zodat beide samen een mooie
doorgaande lijn vormen.
Waarom een portfolio?
Binnen onze school zijn we druk aan het werk om de
leerlingen meer te betrekken bij hun eigen leerproces. In
het portfolio krijgen kinderen de kans om naast de harde
cijfers ook zaken te laten zien die zij waardevol vinden in
hun leerproces. Zo kunnen de themawerkstukken, maar
ook andere momenten waarop zij trots zijn, worden
toegevoegd in het portfolio. Daarnaast is er ook een deel
waarin kinderen zichzelf beoordelen, wat kan ik goed, wat
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vind ik moeilijk en waar heb ik hulp bij nodig. Op deze
manier zijn kinderen actief betrokken bij hun eigen
leerproces.
Verdwijnt het rapport dan helemaal?
Het rapport verdwijnt zeker niet helemaal. Wij vinden het
als team belangrijk dat ouders ook inzicht hebben in hoe
het gaat met de basisvakken als rekenen, spelling,
begrijpend en technisch lezen. Zeker ook in relatie tot de
overgang naar het voortgezet onderwijs. Het rapport wordt
daarom toegevoegd aan het portfolio en ook de resultaten
van het IEP leerlingvolgsysteem worden d.m.v. de IEP
talentenkaart bijgevoegd.
We denken dat we door het portfolio een compleet
document hebben, zodat we samen met de leerlingen
kunnen laten zien waar de kinderen op dat moment in hun
ontwikkeling staan. Mochten er nog vragen zijn n.a.v. het
portfolio, beantwoorden de leerkrachten deze graag!

SINTERKLAASHULPDIPLOMA
Elk jaar mogen de kinderen laten zien dat ze prima
Sinterklaas kunnen helpen. Het team van Lifestyle zorgt
normaal gesproken voor een mooi circuit in de gymzaal.
Helaas kan het dit jaar niet in deze vorm. Onze
vakleerkracht gym helpt ons met een alternatief voor
groep 3 t/m 8 op vrijdag 2 december. Groep 1/2 heeft een
eigen klim- en klautercircuit in het speellokaal. Het is niet
mogelijk voor ouders om te komen kijken en een helpende
hand toe te steken.
SINTERKLAAS
Sinterklaas is weer in Nederland, maar werkt zoveel
mogelijk vanuit zijn tijdelijk verblijf. Toch heeft hij laten
weten dat hij graag 4 december met 2 pieten een bezoek
wil brengen aan de Grift. Sinterklaas heeft niet verteld hoe
laat hij komt, dus is het voor ouders niet zinvol om te
blijven kijken. Bovendien past het niet binnen de gestelde
regels in deze tijd. Iedereen wordt op de gebruikelijke tijd
op school verwacht. Groep 1/2 en 3/4 worden in zijn
speciaal ingerichte werkkamer verwacht en hebben verder
een eigen programma in de klas. De bovenbouwgroepen
hebben de hele dag hun eigen programma. Voor alle
kinderen geldt dat ze hun eigen fruit, brood en drinken
meenemen deze dag. We gaan er samen een speciale
dag van maken en hopen dat iedereen met een feestelijk
stemming om 14.00 uur naar huis gaat.

PEUTERMEESPEELOCHTEND
De peutermeespeelochtend in september was een groot
succes! Maar liefst 10 peuters mochten we verwelkomen
bij de kleuters. Wat hebben ze heerlijk gespeeld.
Op maandag 14 december is het weer zover! Dan zijn
peuters van 2 en 3 jaar van harte welkom om bij juf Helma
in de klas te komen sfeerproeven, spelen en fruiteten.
De peuters zijn welkom van 8.30 tot 10.30 uur. Graag fruit
en drinken meegeven in een rugzak.
Vooraf aanmelden vanwege richtlijnen Covid-19 is
noodzakelijk.
Dit kan via helma.van.oudheusden@kitsprimair.nl of een
bericht aan Helma via Parro of app.
Graag tot ziens!
TERUGKOPPELING INTERNE AUDIT
Tijdens de teamvergadering van 24 november kregen we
een terugkoppeling vanuit het interne auditteam, naar
aanleiding van de audit die op 22 oktober had plaats
gevonden. De handreikingen en tips nemen we mee in
onze ontwikkeling met betrekking tot ‘Eigenaarschap in
leren’.
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KERSTVIERING
Ook onze Kerstviering gaat er dit jaar anders uit zien.
Anders betekent gelukkig niet minder feestelijk.
Dit jaar geen Kerstdiner met kinderen en ouders.
Donderdag 17 december staat de hele dag in het teken
van Kerst. De kinderen krijgen die dag lunch op school.
Hoe en wat verder ligt nog bij de Kerstcommissie. Wordt
vervolgd!

VRIJWILLIGE) OUDERBIJDRAGE
Voor ouders die tot op heden nog niet de (vrijwillige)
ouderbijdrage hebben betaald, verzoeken wij om dit zo
spoedig mogelijk over te maken.
De kosten van de (vrijwillige) ouderbijdrage zijn:
1 kind € 11,50
2 kinderen € 21,00
3 kinderen € 29,00
Wij verzoeken u de voor u geldende bijdrage over te
maken op bankrekeningnummer:
NL13 RABO 0146 9596 71 ten name van St. Steun
OBOMD inz. Pieter van Thuyl.
Mocht de betaling voor u een probleem zijn, dan
verzoeken wij u contact op te nemen met Martie van de
Nieuwegiessen, directeur. Zij is telefonisch te bereiken
0592
459043
en
via
mail
martie.van.de.nieuwegiessen@kitsprimair.nl
Met vriendelijke groet,
Ouderraad en Steunstichting Pieter van Thuylschool

NIEUWE LEDEN DECO-TEAM
Recent zijn twee nieuwe leden toegetreden tot het DECOteam: Tineke en Marina. Samen met de andere leden
zorgen zij ervoor dat ons IKC steeds mooi aangekleed en
versierd is. Helaas is het voor u als ouders in deze tijden
niet mogelijk om binnen te kijken, maar de kinderen en
leerkrachten genieten er elke dag van!

GEBOREN!
Hoeraaaaaaa!!!
Op dinsdag 24 november is meester Robert opnieuw
vader geworden van een prachtige dochter. Haar naam is
Noa. Moeder en kind maken het goed.
Van harte gefeliciteerd, we wensen Noa een hele zonnige
toekomst toe!

INGEZONDEN STUK
Berichtje voor ouders die gedupeerd zijn door de
Kinderopvangtoeslag-affaire
Bent u gedupeerd door de Kinderopvangtoeslag-affaire?
Heeft u te maken met problemen met de belastingdienst
door een terugvordering van de Kinderopvangtoeslag? Of
ontvangt u ten onrechte geen Kinderopvangtoeslag?
Neemt u dan zo snel mogelijk contact op met Mw. Janet
Jager. Zij is binnen de gemeente Midden-Drenthe het
aanspreekpunt voor gedupeerde ouders. Samen met u
kijkt zij welke hulp u nodig heeft. U kunt haar bereiken via
tel. nr. 0593 - 539 222.
BIJLAGE / Link
Via de link Schoolmaatschappelijk werk / trainingen vindt
u meer informatie over het schoolmaatschappelijk werk en
het trainingsaanbod. Graag uw aandacht hiervoor.

WE WENSEN IEDEREEN,
IN WELKE VORM DAN OOK,
EEN HEEL FIJNE
SINTERKLAASVIERING TOE.
TEAM
IKC PIETER VAN THUYL
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