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Cito resultaten
Na de carnavalsvakantie gaat het tweede rapport met
uw kind mee. We hebben dit schooljaar een nieuw
rapport geïntroduceerd en zullen de cito resultaten
op een andere wijze kenbaar maken. De cito toetsen
zijn dit jaar afgenomen bij de kinderen van groep 3
t/m 8. Door middel van de nieuwsbrief willen wij u
uitleggen hoe de cito resultaten in het rapport
worden weergegeven. Hieronder ziet u een grafiek,
die u in het rapport terug gaat vinden. Het bolletje,
met de rode cirkel, laat zien welke score uw kind
heeft gehaald.

In deze grafiek is er een C-score behaald. Na de
afname van de eindtoetsen (rapport 3) zal er een
lijngrafiek onstaan. Met behulp van deze grafiek
kunnen wij de ontwikkeling van uw kind goed in kaart
brengen. In de tabel, onder de grafiek, ziet u de laatst
behaalde score van uw kind. Met vragen over deze
grafieken kunt u, tijdens het oudergesprek, bij de
leerkracht(en) van uw kind terecht.

Jarige Jetjes en Jobjes t/m 25 maart
Februari
8 Anisa (gr 4)
8 Naomi (gr 4)
10 Sanne (gr 3)
15 Araksan (gr 7)
17 Oscar (1-2b)

18 Luca (gr 1-2a)
18 Shenel (gr 8)
24 Romy (gr 4)
24 Stephanie (gr 5)
26 Duuk (gr 3)

28 Viona (gr 7)

Maart
1 Seida (gr 1-2a)
3 Levi (gr 5)
6 Rim (gr 3)
10 Inayah (gr 1-2b)
10 Ties (gr 6)

14 Imahn (gr 1-2a)
16 Lenny (gr 8)
16 Steffany (gr 3)
18 Jolanda (gr 4)
19 Selihom (gr 1-2a)

19 Lotte (gr 6)
20 Inès (gr 4)
21 Jairo (gr 1-2a)

Belangrijke data in februari en maart
Februari
Dinsdag 5
Donderdag 7
Maandag 11
Maandag 25
Dinsdag 26
Maart
Vrijdag 1
Zaterdag 2
Zondag 10
Maandag 11
Woensdag 13
Dinsdag 19

Nieuwsbrief de Rots
OR vergadering, 14.45 uur
Kijkmoment, 14.00 – 14.30 uur
De Rots Got Talent, 13.30 – 14.30 uur
Kletsuurtje, 14.30 uur
MR vergadering, 20.00 uur

Carnaval
Voorjaarsvakantie
Einde voorjaarsvakantie, start school
Leerlingenraad
Rapport 3 t/m 7
Luizencontrole
Oudergesprekken

Welkom op school
We heten Leonor van harte welkom bij ons op school! We wensen haar en haar ouders een hele fijne start en
tijd toe op ‘De Rots’. We hopen dat ze zich snel thuis voelt!

Algemeen
Regels van de maand
Hier ziet u welke regels deze maanden centraal staan. Deze regels hangen zichtbaar in de school.
Voor de maanden februari en maart zijn dat:

Ik geef de pen door aan… juf Liesbeth
Hallo allemaal,
Nu ben ik aan de beurt om iets meer over mezelf te vertellen…
Mijn naam is Liesbeth Slegers (32 jaar). Samen met mijn man Ruud, onze kinderen Fiene (8 jaar) en Sven (6 jaar)
en onze hond Charlie wonen wij in Heeze.
Sinds dit schooljaar ben ik (weer) werkzaam op Basisschool de Rots. Vele van jullie kennen mij waarschijnlijk
langer, aangezien ik al 8 jaar werkzaam ben geweest op deze school. Tussendoor heb ik 4 jaar in Nederwetten
op een bassischool gewerkt. Ik ben ontzettend blij dat ik terug ben en kom iedere dag met veel plezier naar mijn
werk.
In 2006 ben ik afgestudeerd van de opleiding onderwijsassistent. Daarna ben ik meteen aan het werk gegaan en
heb ik de mogelijkheid gekregen om door te groeien tot leraarondersteuner. Op Basisschool De Rots ben ik
vooral te vinden in de kleutergroepen. Ook haal ik kinderen op van de kinderopvang en peuterspeelzaal en
neem ze mee naar de kleutergroepen. Deze groep noemen we de 3+ groep. We proberen deze kinderen op een
spelenderwijze manier te laten wennen aan de basisschool. Dit is heel leuk om te doen. Ik vind het heel
belangrijk dat kinderen zich prettig en veilig op een school voelen, zodat ze lekker zichzelf kunnen zijn en zich op
hun eigen manier en tempo kunnen ontwikkelen!
In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om hard te lopen met mijn hond, spelletjes te spelen met onze kinderen en
lekker uitgebreid te koken voor familie en vrienden.

Ik geef de pen door aan…..Juf Marloes

Vervanging afwezige leerkrachten
Afgelopen vrijdag werden we geconfronteerd met het feit dat een leerkracht de komende week afwezig zou zijn
en dat er op geen enkele dag een vervanger beschikbaar is. Dit alles door het lerarentekort in het
basisonderwijs. Het gevolg hiervan was dat we de hele vrijdagavond met elkaar hebben overlegd hoe we dit
samen kunnen oplossen. Dit betekent dat alle leerkrachten in hun vrije tijd met hun werk bezig zijn geweest.
Deze week hebben we het intern opgelost. Juffrouw Liesbeth neemt dinsdag, woensdag en donderdag de
vervanging op zich, juffrouw Sanne en juffrouw Thessa de maandag. Dit betekent echter dat het werk van deze
leerkrachten, wat zij normaal zouden doen, op andere momenten gedaan moet worden en voor hen de
werkdruk, die al hoog is, nog hoger wordt.
We willen het liefste niet de kinderen en u de dupe laten worden van het landelijk lerarentekort, maar ook wij
zullen keuzes moeten maken. Het mag niet zo zijn dat andere leerkrachten ziek worden door de veel te hoge
werkdruk.
U ziet, wij doen alles om het naar huis sturen van een klas te voorkomen, maar het kan in de toekomst nodig zijn
om u te vragen uw kind thuis op te vangen. Omdat wij geen mogelijkheden hebben om op en verantwoorde
manier de klas op te vangen.

Ouderbijdrage
Op 10 januari heeft u een brief ontvangen met betrekking tot de betaling van de ouderbijdrage en de schoolreis.
Van een aantal ouders heb ik begrepen dat er onduidelijkheid is.
Wij gaan ervan uit dat de kinderen, van ouders die hebben betaald, meegaan op schoolreis. Mocht dit niet zo
zijn, geef dit dan door aan de leerkracht van uw kind. Heeft u de ouderbijdrage niet betaald, dan neemt uw kind
deel aan de activiteit op school. Mocht u hier vragen over hebben, loop gerust even binnen.
Wilma Scholten ( dir)

Aanmelden nieuwe leerlingen
Op school zijn we druk bezig met de planning voor volgend schooljaar. Daarom is het fijn als wij op tijd weten
welke ouders hun kind willen aanmelden. Alle kinderen kunnen vanaf hun derde jaar worden aangemeld. Wilt u
ouders in uw omgeving, met kinderen van deze leeftijd, hiervan op de hoogte brengen?
Dank u wel!

Leerlingenraad
Afgelopen leerlingenraad hebben we gesproken over het speelmateriaal voor buiten, langere pauzes en het
ophangen van tassen en jassen bij de kapstokken.
De leerlingenraad zal in alle groepen vertellen wat zij belangrijk vinden bij het ophangen van jassen en tassen:
ook het achterste haakje gebruiken en tassen in de bakken. Verder zullen zij, in overleg met hun klasgenoten,
gaan kijken welk speelmateriaal voor buiten geschikt is. Op de studiedag van 31 januari heeft het schoolteam
gesproken over het verlengen van de pauzes.
De volgende leerlingenraad is op 11 maart en dan komen we terug op bovenstaande punten.

Nieuwsbrief Jeugd en Gezin
Februari 2019
Als Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) informeren we u graag over lokaal nieuws rondom het
thema opvoeden en opgroeien én de zorg en ondersteuning voor kind en gezin. Wilt u meer weten over het
aanbod van het CMD? Kijk dan op onze website: www.geldrop-mierlo.nl
Project Samen Spelen in Geldrop
Het project Samen Spelen is voor vluchtelingmoeders met jonge kinderen (0-4 jaar). Dit project is om
vluchtelingmoeders te helpen een eigen netwerk op te bouwen, een veilige plek te bieden én om hun (soms
traumatische) verhaal te kunnen vertellen. De bijeenkomsten zijn elke vrijdag van 12.30 – 14.00 uur en vinden
plaats op locatie van Potje Knor in de Coevering. Aanmelden kan via coördinator Vluchtelingenwerk:
Marjolein.Lucassen@levgroep.nl of (06) 41 03 72 24.
Young Leaders in de Buurt
In het kader van de maatschappelijke dienstplicht start het jongerenwerk, medio maart 2018, met het project
Young Leaders in de Buurt. De jongeren kunnen tijdens dit project, voor een periode van een jaar, zich
verschillende competenties eigen maken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het jongerenwerk
Geldrop-Mierlo. Bart Heldens (06) 40 76 34 70 en Mark v.d. Boomen (06) 41 03 72 20 of stuur een e-mail naar
jongerenwerkgm@levgroep.nl
Activiteit Jonge mantelzorgers
Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren t/m 24 jaar, die opgroeien met een familielid of naaste die
chronisch ziek is, een beperking of psychische aandoening heeft en die in de directe omgeving woont. Het CMD
is op zoek naar Jonge mantelzorgers. Na aanmelding ontvangt de jonge mantelzorger het “Wat fijn dat jij er
bent” pakket. Tevens ondernemen we vier keer per jaar een activiteit, om zo onze waardering voor hun
ondersteuning uit te spreken. Onze volgende activiteit is op dinsdag 26 februari. Wilt u meer informatie of wilt u
zich aanmelden, neem dan contact op met Joyce Beckers (06) 54 99 87 13.
Omgaan met brutaal en opstandig gedrag
Op de website www.opvoeden.nl staan tips en een filmpje over het omgaan met brutaal gedrag. Hier kunt u ook
informatie vinden over andere opvoedthema’s.
Alcoholvrij de carnaval door
Carnaval staat vaak in het teken van feesten, eten, drinken en op stap gaan. Hoe bereidt u uw puber voor op de
verleidingen van alcohol? Het blad ‘Help een puber’ maakt ouders wijzer over de achtergrond en het waarom
van NIX18. Kijk voor informatie op www.nix18.nl
Cursussen en trainingen
De LEV groep start in maart weer met een aantal cursussen. De faalangsttraining ‘Je bibbers de baas’ start op 19
maart in Geldrop. Deze cursus is geschikt voor kinderen vanaf 10 jaar. De cursus ‘Positief opvoeden voor
gescheiden ouders’ start op 12 maart in Helmond. U kunt zich aanmelden voor de cursussen via de website van
de LEV groep.

Agenda
11 – 17 februari

Hartekindweek. Deze week staat helemaal in het teken van de naamsbekendheid van
Stichting Hartekind en de impact van hartafwijkingen bij kinderen.
Opening wijkteam CMD Mierlo. Inwoners van Mierlo zijn van 15.00 tot 16.00 uur
welkom om kennis te maken met het wijkteam. Locatie: Hof van Bethanië.
Wereld Kinderkankerdag.
Ouderbijeenkomst voor ouders van kinderen met autisme. Ervaringen delen met elkaar.
Thema van deze bijeenkomst is ‘autisme en puberteit’.
Informatieavond ‘Zwangerschap en bevallen’. St. Anna Ziekenhuis Geldrop.
Graffitiworkshop Jonge mantelzorgers in de Lounge in Geldrop.

14 februari
15 februari
19 februari
21 februari
26 februari

Heeft u nog ideeën en/of aanvullingen voor onze nieuwsbrief? Laat het ons dan weten via
cmdjeugd@geldrop-mierlo.nl

Carnaval
Op maandag 25 februari worden, tijdens “de Rots Got Talent”, de prins en prinses Carnaval bekend gemaakt.
Alle ouders zijn vanaf 11.45 uur welkom in de aula. Uiteraard hebben we ook weer een nieuwe naam voor onze
school.
Op woensdag 27 februari houden we een gekke haren/hoedjesdag, zodat we alvast in de Carnavalsstemming
komen. Dus kom deze dag met een leuke pruik, gekke hoed of andere haaraccessoires naar school!
Op vrijdag 1 maart vieren we het knotsgekke Carnavalsfeest. We vieren het op onze eigen school en er zijn
verschillende activiteiten. Van spelletjes en playbacken, tot aan een kindvriendelijke versie van bierpong. We
sluiten de dag af met een polonaise door de school naar buiten. Om 12.30 uur is de school uit en kunnen alle
leerlingen genieten van een fijne Carnavalsvakantie.
Alaaf!

Wist u dat…….
-

We hebben genoten van de sneeuw?
Er binnenkort een Rots Got Talent is?
Het belangrijk is om de tafeltjes te blijven oefenen? Zo kunnen de kinderen deze niet vergeten
en wordt het rekenen makkelijker!
Hier leuke apps voor zijn, zoals Kidmathfun en Squla?

