
 
 
 
 
 
 
 
 
Februari 2019 
We zitten alweer bijna in maart, wat betekent dat iedereen heeft mogen genieten van de 
voorjaarsvakantie. Ik hoop dat dit voor u en voor uw kind(eren) een fijne vakantie is geweest! 
Voor ons als school is de voorjaarsvakantie altijd een soort van ijkpunt, waarbij we stilstaan bij de 
afgelopen periode. Dit doen we bijvoorbeeld door goed te kijken naar de behaalde resultaten van de 
toetsen uit ons leerlingvolgsysteem (Cito). We vragen ons in alle eerlijkheid af wat de resultaten 
mogelijk zeggen over het kind en natuurlijk ook over de wijze waarop wij de lessen hebben 
aangeboden. Wat kan bijvoorbeeld een rol hebben gespeeld bij een bepaalde score bij een bepaald 
vak? Wat zegt dat dan over hoe wij de komende periode gaan invullen? Tijdens de afgelopen 
studiedag hebben wij hier uitgebreid aandacht aan besteed.  
Ik vind het belangrijk om hierbij te vermelden dat onderwijs meer is dan alleen maar rekenen, taal en 
lezen. Een mooi voorbeeld hiervan is het feit dat wij de komende jaren meer tijd en energie gaan 
steken in cultuuronderwijs (bijvoorbeeld handvaardigheid, drama, kunst, dans, etc.). Hiervoor zullen 
wij begeleid worden door experts vanuit bijvoorbeeld Cool, om zodoende een goede leerlijn door de 
hele school te ontwikkelen. 
Ook de Kanjertraining staat natuurlijk volledig op onze radar. Om een vervolg te geven aan de 
informatieavond (die heel druk bezocht werd) komt onze trainer Immanuel vrijdag langs om in drie 
groepen (1/2C, 5/6 en 7) een uur een voorbeeldles te geven, waar betreffende ouders inmiddels voor 
zijn uitgenodigd. De keuze voor deze groepen is gebaseerd op interesse vanuit de leerkrachten.  
 
Inmiddels zijn wij ook aan het vooruitkijken naar volgend jaar. In de komende periode komen het 
schoolplan (voor de komende vier jaar), het daaruit voortvloeiende schoolontwikkelplan voor 
komend schooljaar en natuurlijk de formatie nadrukkelijk in beeld. Ik houd u natuurlijk op de hoogte! 
 
Van DigiDuif naar Fiep naar een nieuwe website 
Momenteel gebruiken wij DigiDuif om u als ouders te informeren, 
berichten te verzenden en uit te 
nodigen voor diverse activiteiten. 
Nu is het zo dat DigiDuif binnenkort overgaat in Social Schools. Dit 
betekent voor school een 
overstap, maar ook voor u als ouders. 
Blosse-breed gaan steeds meer scholen over op Fiep, onderdeel van 
Ziber Education (onze website, 
die wij op zeer korte termijn ook vernieuwd zullen hebben). 
Omdat wij binnenkort sowieso moeten overstappen in ons 
communicatiemiddel, hebben we op de 
Zevensprong besloten om ook gebruik van Fiep te gaan maken. Op 25 februari 2019 heeft u een 
uitnodiging via de mail vanuit Ziber-support ontvangen om de Fiep-app te installeren.  
Ik hoop dat u dit z.s.m. doet, aangezien het inschrijven voor de oudergesprekken al met Fiep zal gaan 
gebeuren.  
Deze nieuwsbrief zal de laatste zijn die via DigiDuif verstuurd wordt. 
 
Zoals hierboven vermeld zijn wij druk bezig met een nieuwe website, waarbij wij als pilot dienen voor 
de rest van Blosse. Wij zijn namelijk het eerste kindcentrum dat één website heeft met alle 
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informatie over opvang en onderwijs binnen ons kindcentrum. Binnenkort zullen wij deze website 
lanceren, inclusief ons nieuwe logo. Spannende tijden! 
 
Leerlingviewer 
U was altijd gewend om de Citoresultaten van uw kind twee keer per jaar in te kunnen zien via de 
leerlingviewer van DigiDuif. We hoopten dat we nog éenmaal hiervan gebruik konden maken, maar 
vanaf nu kan dat niet meer aangezien ons administratiesysteem (Parnassys) volgens de AVG-
wetgeving geen gegevens meer mag versturen naar een derde partij.  
Voordat de oudergesprekken plaatsvinden zullen wij de resultaten op papier aan uw kind(eren) 
meegeven.  
 
Portfolio’s 
Op de studiedag hebben wij lang stilgestaan bij het portfolio, wetende dat geen van de betrokken 
partijen (kinderen, ouders én wijzelf) blij zijn met hetgeen wij nu hebben. Met de input uit het 
oudertevredenheidsonderzoek en de klankbordgroep én ons bezoek aan een andere school hebben 
wij verkend wat wij anders willen aan het huidige portfolio. We hebben besloten om toch het één en 
ander aan te passen, wat in zal gaan vanaf begin maart. Zo zullen wij bijvoorbeeld één portfolio zoals 
we die nu gewend zijn laten vallen voor een soort van rapport, zodat u als ouder meer een beeld 
krijgt van de ontwikkeling van uw kind. U wordt hierover in een later stadium verder geïnformeerd. 
Voor de helderheid: Het portfolio dat u komende vrijdag te zien krijgt is nog in de oude vorm.  
 
Nieuwe manager kinderopvang 
Ilse Blekkenhorst is aangesteld om de taken van Martine over te nemen als manager kinderopvang. 
Ilse, van harte welkom bij ons Kindcentrum! 
  
Hulp gevraagd 
In mei zijn de cultuurweken. Dan willen we graag gebruik maken van de expertise van ouders, opa's, 
oma's, ooms en tantes en andere kennissen... Dus als iemand een leuke creatieve hobby heeft 
waarover hij/zij zou kunnen vertellen, of (nog liever) samen met een groep kinderen kunnen 
uitoefenen, dan is dat meer dan welkom! Denk aan schilderen, boetseren, speksteen bewerken, 
beelden maken, werken met gips/ papier maché, vilt, stoffen bedrukken/ stoffen verwerken, 
macramé, etc. 
Aanmelden kan bij Nelleke, Groep 1-2B. Alvast bedankt! 
 
Schoolfruit 
Het programma voor deze week ziet er als volgt uit:  
Woensdag:  Mandarijn 
Donderdag: Komkommer (1 per 4 leerlingen) 
Vrijdag: Appel (1 per 2 leerlingen) 
 
Mocht u het idee hebben dat er te weinig fruit is 
voor uw kind, voelt u zich alstublieft vrij om 
meer fruit mee te geven.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Belangrijke data     
1 maart 2019: De kinderen krijgen hun portfolio mee; 
4 maart 2019: Start van onze Techniekweken; 
4 maart 2019: Onze MR vergadert; 
7 maart 2019: Ouderavond over veilig puberen voor groep 6 (van 19.00 uur tot 20.00 uur); 
11 maart 2019: Deze week zijn de oudergesprekken. U kunt deze zelf inplannen via de nieuwe  
  ouderapp Fiep.    

 
 
Met een vriendelijke groet namens het team, 
 
Niels Lover 
Directeur Onderwijs 
 
 


