Mededelingenblad voor de ouders nr. 3 d.d. 27 oktober 2016
-Nieuwe voorzitter AC.
Sinds dit schooljaar heeft de Activiteitencommissie (AC) een nieuwe voorzitter. Normaal
gesproken had ik mij tijdens de algemene ouderavond op 4 oktober voorgesteld, maar door
de 100-jarige verjaardag van mijn opa, was ik daar niet aanwezig. Daarom stel ik mij graag
via deze weg voor.
Mijn naam is Chantal Plag en ik ben moeder van Bjorn en Jesse uit groep 8 en 5B. De AC is
niet nieuw voor mij want de afgelopen 6 jaar was ik secretaris van deze ondernemende en
gezellige groep ouders. Met al die jaren ervaring was de "overstap" bijna een logische keuze.
Ik ben destijds bij de AC gegaan, omdat ik het zelf leuk vond een kijkje "in de keuken" te
kunnen nemen, maar vooral om een bijdrage te leveren aan een leuke en bijzondere
schooltijd van de kinderen. Elk jaar is weer bijzonder door nieuwe input van ouders of binnen
activiteiten. Het verveelt nooit !
Door de grote diversiteit aan activiteiten die de AC organiseert is het voor iedereen leuk om
ergens bij te helpen: nieuwe ideeën bedenken, allerlei zaken met de gemeente regelen,
maar ook het doen van de boodschappen en natuurlijk het organiseren van de schoolreis.
De complete AC vergadert 4 keer per jaar in de avond op school. Daarnaast wordt er afhankelijk van de activiteit - per commissie vergaderd in de avond of soms op school met
de docenten.
We zijn altijd op zoek naar nieuwe leden. Dus lijkt het u leuk om ergens mee te helpen
(eenmalig of als lid van de AC), dan horen wij dat graag! Ons email adres is:
Activiteitencommissie@tarcisiusrvko.nl
Vele handen maken licht werk !!
Graag tot ziens, Chantal Plag

-Verslag Themaochtend SMW / logopedie.
Woensdag 5 oktober vond de eerste van de reeks van vier themaochtenden plaats.
Aanwezig waren de voorschools maatschappelijk werkster Suzanne Ricci, de
schoolmaatschappelijk werkster Annemieke Ceton en de logopediste van PPO (primair
passend onderwijs) Barbara Witlox.
Belangrijk is dat we met elkaar samenwerken. Als u met de schoolmaatschappelijk werkster
wilt praten, kunt u altijd contact opnemen met de leerkracht van de groep of met de intern
begeleider van de school. U kunt praten over opvoeding, gedrag, sociale vaardigheden,
eet- en slaappatronen etc.
De logopediste van PPO vertelde dat we met alle vragen over de spraak, taalgebruik en
anders- taligheid bij haar terecht kunnen. Het is belangrijk om goed te communiceren met
uw kind, de goede taal te gebruiken, de woordenschat uit te breiden, het goede voorbeeld
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te geven en veel voor te lezen. Valt u iets op in de articulatie, woordenschat, zinsbouw van
uw kind kunt u altijd contact opnemen met de leerkracht of de intern begeleider.
De ouders die er waren konden hun vragen kwijt en er ontstonden goede gesprekken. De
volgende themaochtend vindt plaats op dinsdag 17 januari van 8.45-10.00 uur. Het thema is
dan: “Spelend leren, lerend spelen”.
Intern begeleider, Anneke.Willemsen@rvko.nl

-Kom je ook kliederen?!
Zondag 30 oktober is er weer Kliederkerk in de Tarsiciusschool (Margrietstraat 15, Rotterdam)
Het thema is: ‘Kom uit de boom!’
Wat kun je verwachten? Van 16.00-17.00 zijn er allemaal sportieve en knutsel-activiteiten te
doen zoals geld sjoelen, boom klimmen, sleutelhangers of armbanden maken, verven
etc. Daarna hebben we van 17.00-17.30 een viering waarbij het Bijbelverhaal over de man in
de boom, Zacheüs, centraal staat. Om 17.30 is er een warme maaltijd voor iedereen.
Iedereen is welkom en Kliederkerk is speciaal leuk voor (groot)ouders met hun
(klein)kind(eren) De toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage is welkom. Wil je meer weten?!
Mail naar Anoeska: a.debonte@pkn.nl of kijk op Facebook: Kliederkerk Rotterdam.
Kliederkerk Rotterdam is een initiatief van Hill (www.his-project.nl ) en de Oranjekerk.

-Kwaliteitsonderzoek onder ouders, leerkrachten en leerlingen.
Op de Tarcisiusschool vinden wij het belangrijk dat ons onderwijs van kwalitatief hoog niveau
is. Ook hechten wij er grote waarde aan, dat de leerlingen graag naar school gaan en zich
op hun gemak voelen bij ons op school. Wij willen een professionele organisatie zijn waar
ouders, medewerkers en andere betrokkenen graag aan verbonden zijn.
Om de kwaliteit van het onderwijs in kaart te brengen, voert onze school in november een
kwaliteitsonderzoek uit, waarin de mening van leerlingen, ouders en medewerkers in kaart
wordt gebracht. Hiermee krijgen wij als school onze kwaliteiten en ontwikkelpunten nog beter
in beeld en kunnen wij gezamenlijk onze school versterken.
Uw mening is belangrijk
Om te kijken in hoeverre we er in slagen om een kwalitatief goed en passend
onderwijsaanbod te verzorgen, zijn het team en de directie benieuwd naar uw mening over
onze school en ons onderwijs.
Hoe werkt het?
We vragen u om tussen 14 november en 28 november een vragenlijst in te vullen. Het invullen
van de vragenlijst duurt ongeveer vijftien minuten. U ontvangt per mail een uitnodiging van
B&T (het onderzoeksbureau) om aan dit onderzoek mee te werken.
Vanzelfsprekend zult u door ons geïnformeerd worden over de resultaten van het
kwaliteitsonderzoek.
Wij hopen en vertrouwen erop dat we op uw medewerking mogen
rekenen.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
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-Klasbord.
De pilot is succesvol gestart met 4 groepen en is uitgebreid met nog
eens 4 groepen.
Met deze groepen gaan we de periode van Sint en Kerst in.
In januari/februari zullen we onder de gebruikers een kleine enquête houden over het
gebruik van deze app.

-Leren zichtbaar maken
Om voor de leerlingen helder te krijgen wat ze van zichzelf kunnen verwachten is het van
belang dat ze weten wat ze gaan leren en wat de daarbij behorende succescriteria zijn,
m.a.w. wat leer ik en wat kan/zie ik als ik dit onderwerp beheers.
Hieronder een kleine greep uit de verschillende manieren waarop we dit jaar het leren
zichtbaar maken.

-Belangrijke data.
Donderdag 27 oktober:
Dinsdag 1 november:
Vrijdag 4 november:
Dinsdag 8 november:
Zaterdag 12 november:
Maandag 21 en
woensdag 23 november:
Woensdag 30 november:
Zondag 18 december:
Vrijdag 23 december:
24/12 t/m 8/1:

algemene informatieavond VO
MR-vergadering
lesvrije dag
AC-vergadering
Intocht van Sinterklaas in Maassluis
Rapportgesprekken
crea-ochtend berengroepen, thema Sinterklaas
Kerst-in
lesvrije dag
Kerstvakantie
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