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Nieuwsbrief

IEP: Welke toets maakt m n kind?
In de komende periode maken alle kinderen van groep 3 t/m 7
voor de tweede keer de IEP toetsen.
Het IEP LOVS toetst adaptief, wat betekent dat elk kind getoetst
wordt op het niveau dat past bij de ontwikkeling van dat
moment. Logisch gevolg is dat elk kind een toets op maat
afgenomen krijgt.
In het rapport van juli vindt u de nieuwe talentenkaart van uw
kind, waarop beide meetmomenten staan, en waar de
ontwikkeling wordt weergegeven.
Onze kleuters maken in deze periode voor het
laatst de kleutertoets van cito. Vanaf volgend
schooljaar gebruiken wij
ook voor onze jongste
kinderen een
AGENDA
leerlingvolgsysteem dat
goed aansluit bij het
leerlingvolgsysteem van de
rest van onze kinderen enbelangrijker nog- bij onze
visie op totaalontwikkeling.
Voor vragen hieromtrent
kunt u terecht bij de
leerkracht van uw
kind(eren).
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Het einde van het schooljaar komt in zicht, wat betekent dat wij achter
de schermen volop bezig zijn met het plannen van het nieuwe
schooljaar.
Er hebben zich een aantal wijzigingen voorgedaan in de werktijden van
enkele collega’s en we hebben een openstaande vacature waar we de
reacties nog van moeten afwachten.
We doen ons best om op zo kort mogelijke termijn een compleet plaatje
aan u te presenteren.
Het vakantierooster ontvangt u spoedig van ons.

Ouderraad
Wij zijn blij te kunnen melden dat er een nieuwe Ouderraad voor de
Sprong in oprichting is. De Ouderraad (OR) zet zich onder meer in voor
het organiseren van vieringen en andere activiteiten die ons schooljaar
meer kleur geven.
Om alle activiteiten vorm te kunnen geven, is de OR op zoek naar
mensen die willen helpen in zowel de organisatie als in het uitvoeren
van de activiteiten (denk aan versieren, inkopen doen, helpen in de
school).
U kunt zich aanmelden via directie.sprong@kindante.nl. Een direct
mailadres voor de OR volgt zo snel mogelijk.

Open dag en feestel ke opening
We maken inmiddels al bijna een heel schooljaar gebruik van ons
vernieuwde gebouw, maar we hebben onze mooie plek nog niet
of cieel geopend.
Daarom nodigen we u van harte uit om op zaterdag 2 juli aanstaande
tussen 11.00 en 14.00 uur een bezoekje te brengen aan ons
kindcentrum.
Onze kinderen ontvangen u graag op school. Het hele kindcentrum
is geopend en voor de kinderen hebben we leuke activiteiten
georganiseerd.
Ook nieuwe ouders en andere belangstellenden worden van harte
uitgenodigd om te komen kijken.
We ontmoeten u graag op zaterdag 2 juli!

Nieuwsbrief
Begin juli ontvangt u onze laatste nieuwsbrief
van dit schooljaar. We horen graag hoe u de
nieuwsbrief dit jaar heeft ervaren.
Wilt u ons van feedback voorzien?
Dat kan via deze QR- code:

Parkeren en veilig oversteken
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We zijn samen verantwoordelijk voor een

