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Aan de ouders/verzorgers van onze leerlingen,
Voor u ligt de Nieuwsbrief van april 2019.
De maand april is over het algemeen een maand waarin veel gaat gebeuren:
- We vieren Koningsdag en op elke locatie wordt dat op een andere manier uitgewerkt;
- We vieren het Paasfeest;
- Groep 8 maakt de Eindtoets PO en in ons geval is dat de Eindtoets van Cito;
- De Meivakantie begint tegenwoordig in april, dan hebben we twee weken om uit te rusten en eventueel
te genieten van de zon;
- We beginnen weer op maandag 6 mei 2019 (en waarschijnlijk begint dan de Ramadan).
Wij wensen u alvast een hele fijne vakantie toe!
Met vriendelijke groet,
Erna Nederlof-Baakman

Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen (het leerlingvolgsysteem)
De leerkrachten verzamelen voortdurend systematische informatie over de ontwikkeling van hun leerlingen.
Zij gaan regelmatig na in welke mate de leerlingen profiteren van het geboden onderwijs en hoe de
ontwikkeling van leerlingen verloopt ten opzichte van henzelf en leeftijdsgenoten.
Wanneer leerlingen niet genoeg lijken te profiteren, gaat de school na waar de ontwikkeling stagneert en wat
mogelijke verklaringen hiervoor zijn. De leerkrachten gebruiken al deze informatie vervolgens om het onderwijs
af te stemmen op de onderwijsbehoeften van zowel groepen leerlingen als individuele leerlingen. Ze gebruiken
daarbij een cyclische aanpak.
Wij volgen de vorderingen van leerlingen op drie manieren:
• met methode-gebonden toetsen;
• met methodeonafhankelijke toetsen o.a. van Cito: de resultaten van de leerlingen worden ingevoerd in het
leerlingvolgsysteem (LVS). Op De Fontein wordt gebruik gemaakt van het LVS van ParnasSys;
• via observaties.
Om de sociaal-emotionele ontwikkeling goed te kunnen volgen maken we gebruik van Kanvas. De gegevens
uit Kanvas geven ons houvast bij een planmatige aanpak van het onderwijs in sociale competenties. De
toetsen die wij afnemen, o.a. landelijk genormeerde Cito toetsen, leveren gegevens op over deelgebieden:
technisch lezen, begrijpend lezen, woordenschat, rekenen en spelling. Alle gegevens worden in het
leerlingvolgsysteem van ParnasSys opgeslagen. Door het gebruik van al deze genoemde toetsen en door de
observaties van leerkrachten kunnen we zien of een kind zich voldoende ontwikkelt.
Voor meer informatie zie de schoolgids van 2018-2019 en de website: www.defonteinbreda.nl
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Concept vakantierooster 2019-2020

Evenementen in april:

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Meivakantie
Hemelvaartsvak.
Pinkstervakantie
Zomervakantie

8 april
8 april
9 april
12 april
16-17-18 april
18 april
21 april
22 april
19 apr t/m 5 mei

14 okt. t/m 18 okt. 2019
23 dec. t/m 3 jan. 2020
24 febr. t/m 28 febr. 2020
10 april t/m 13 april 2020
27 april t/m 8 mei 2020
21 mei en 22 mei 2020
1 juni 2020
13 juli t/m 21 aug 2020

groep 3 Chassé theater
Juf Yvonne jarig
CJG koffie-ochtend
koningsspelen
Cito toets groep 8
paasviering/ fotograaf
1e paasdag
2e paasdag
meivakantie

Samen is Cool! En andere workshops voor kinderen
Sociale vaardigheden zoals, samenwerken, voor jezelf opkomen en omgaan met emoties, leert je kind
spelenderwijs. Met vallen en opstaan. Ook leert het van het voorbeeld en de opvoeding die jij als
ouder geeft. Sommige kinderen hebben een extra steuntje in de rug nodig om deze vaardigheden aan
te leren. CJG Breda biedt (gratis) workshops aan kinderen van 7 tot 12 jaar waarin ze op een veilige en
speelse manier met deze vaardigheden kunnen oefenen.
Op 10 april start de workshop: Ik voel me zo! Deze workshop gaat over het herkennen van gevoelens. Te
begrijpen waar ze vandaan komen en ze onder woorden te brengen. Kinderen maken hier kennis met
verschillende emoties. We oefenen op en speelse manier om de eigen gevoelens en die van een ander te
herkennen. De tweede bijeenkomst is op 17 april. De genoemde data vallen allemaal op een woensdag
en het tijdstip is van 14:00 tot 15:00 uur. De locatie wordt na aanmelding bekend gemaakt. Er is per
workshop plaats voor maximaal 8 kinderen.
Wil je graag overleggen of een workshop iets voor jouw kind is? Neem dan gerust even contact op met de
school-CJG-er. Op jouw school is dit: Frank Weijters frank.weijters@cjgbreda.nl 06- 349 24 606
CJG Breda is telefonisch bereikbaar op 0800 – 444 0003 en per mail naar info@cjgbreda.nl. Je kunt ons
ook volgen op facebook, Twitter en LinkedIn
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