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Beste ouders/ verzorgers,
De Citotoets-periode is achter de rug of bevindt zich voor sommige
groepen in de afrondende fase. De kinderen beginnen deze maand met
een verdiende vrije dag op vrijdag 2 februari. SaKS bestaat 135 jaar en
dat wordt dan met alle juffen en meesters van de SaKS-scholen
gevierd. Uw kind heeft afgelopen dinsdag met de klas een voorstelling
bezocht, in het kader van dit jubileum. Februari is een extra korte
school-maand i.v.m. de voorjaarsvakantie. In onderstaande kalender
ziet u wanneer deze begint.
Griepgolf
Zoals u wellicht al heeft gemerkt heeft de griepgolf ook de Erasmus
getroffen. De afgelopen weken zijn heel wat kinderen ziek geweest.
Ook binnen het team hebben we te maken met collega’s, die deze
griep te pakken hebben. We doen ons uiterste best om de continuïteit
in de groepen te handhaven. Helaas is het niet altijd mogelijk om één
en dezelfde invalleerkracht voor een groep te krijgen. Vanuit de
invalpool hebben we zelfs de afgelopen weken geen invaller meer
kunnen krijgen i.v.m. inzet op andere scholen, die met dezelfde situatie
te maken hebben. In het uiterste geval moeten we dan een groep
opdelen. Gelukkig hebben we nog geen groep naar huis hoeven sturen
en dat willen we ook vermijden. Bedankt voor uw begrip. We wensen
alle zieke leerlingen en leerkrachten veel beterschap toe.

135 jaar SaKS
Omgangsregel februari:
“met een rustige pas en een
zacht geluid, lopen we de
school in en uit”

Carnavalsdisco
Op 9 februari is het weer discotijd! De groepen 1/2, 3 en 4 gaan
discodansen tussen 13:00 en 14:00 uur. De groepen 5, 6, 7 en 8
mogen vanaf 14:00 uur gaan swingen. Ook dit jaar hebben we weer
een DJ die met de leukste muziek alle voetjes van de vloer laat gaan!
Zoals gewoonlijk mag iedereen verkleed komen.
De disco is ’s middags, dit betekent dat de kinderen in de middag
verkleed mogen komen. Wanneer uw kind overblijft, denkt u er dan
aan de verkleedkleding ’s ochtends al mee te geven.
In verband met het behoud van de vloer mogen de kinderen tijdens de
disco alleen gymschoenen dragen of op blote voeten (geen sokken in
verband met uitglijden).
Planning oudergesprekken
Op woensdag 14 maart vinden de oudergesprekken n.a.v. het eerste
rapport plaats. Deze dag zijn de kinderen vrij. De gesprekken worden
gehouden tussen 14:30 uur en 21:00 uur. In juni 2017 en in de
nieuwsbrief van september 2017 bent u al geïnformeerd over deze
datum. Het is dan ook de bedoeling dat u zich, via de gespreksplanner,
uitsluitend op deze dag inschrijft voor het oudergesprek.

Schoonmaken toiletten
In de nieuwsbrief van januari
hebben we een oproep
geplaatst voor ouders/
verzorgers, die ons dagelijks
willen helpen met tussentijds
schoonmaken van de
onderbouwtoiletten. We
kunnen nog wel wat hulp
gebruiken. Voor aanmelding of
vragen kunt u terecht bij de
directie. Bij voorbaat dank.

(vervolg planning oudergesprekken)

De gesprekken zijn bedoeld voor alle ouders/ verzorgers van de
kinderen van groep 1 t/m 8. Het gesprek met de ouders van de
kinderen van groep 1 gaat over de algemene voortgang.
De gespreksplanner voor de oudergesprekken is geopend op vrijdag 9
februari vanaf 19:00 uur en sluit op woensdag 21 februari om 19:00
uur.

Resultaten ouder- en leerlingtevredenheidspeiling
We hebben de resultaten binnen gekregen van de
tevredenheidspeiling, die in december 2017 is afgenomen. De vorige
peiling van de leerlingen heeft in februari 2017 plaatsgevonden. De
vorige peiling van de ouders heeft in 2016 plaatsgevonden. Het
gemiddelde cijfer dat de leerlingen de school geven is een 8. Bij de
vorige peiling gaven de leerlingen de school een 7.8.
Het gemiddelde cijfer dat de ouders de school geven is een 7.4. Bij de
vorige peiling gaven de ouders de school een 6.4.
We zijn dan ook erg tevreden met de positieve groei in de algemene
beoordeling van leerlingen en ouders.
We nemen de aandachtspunten, die u als ouder en die de leerlingen
genoemd hebben, uiteraard mee in onze ontwikkelingen.
Hiernaast ziet u, samengevat, waar ouders en leerlingen de
verbeteringen t.o.v. de vorige peiling hebben waargenomen en waar
wordt aangegeven dat de school aandacht aan moet besteden.

Verbetering (ouderpeiling):
Rol van de leerkracht
Schoolregels; rust,
orde en sfeer
schoolgebouw
Contact met school
Begeleiding

De leerlingenpeiling is afgenomen in de groepen 5 t/m 8. Iedere groep
ontvangt een poster met de aandachtspunten en de verbeteringen. Dit
wordt door de leerkracht met de groep besproken en is bedoeld als
ontwikkelinstrument, zodat dit op groepsniveau wordt opgepakt.

Verbetering (leerlingenpeiling)
Contact met de
leerkracht
Duidelijkheid
feedback
Gezelligheid klaslokaal
Schoolregels; rust,
orde en sfeer
Ouderbetrokkenheid

In ons Visievormingstraject, waar we met het team dit schooljaar mee
bezig zijn, hebben we door deze peiling handvatten, van waaruit wij
weer verder kunnen “bouwen”.
De tevredenheidspeiling is ook bij het personeel van de Erasmus
afgenomen. Het gemiddelde cijfer dat het team de school geeft is een

7.6.
Aankondiging creatieve ochtenden Pasen
Rondom Pasen hebben we ook dit jaar op school weer creatieve
ochtenden. De kinderen gaan dan knutselen in gemengde groepen
onder begeleiding van de leerkrachten en ouders. Hieronder vindt u de
data en tijden waarop de creatieve momenten plaatsvinden.
Groepen 1/2
Op woensdag 21 maart hebben de kinderen van de groepen 1/2
creatieve Paasochtend van 10.45 tot 12.00 u.
Groepen 3 t/m 8
De groepen 3 t/m 8 hebben de creatieve momenten op vrijdag 23
maart van 13:30 uur tot 14:45 uur en woensdag 28 maart van 10:45
uur tot 12:00 uur.
Lijkt het u leuk om te komen helpen, dan kunt u dat doorgeven aan de
klassenouder(s) van uw zoon of dochter.
We hopen dat er veel ouders/opa's en oma's kunnen helpen

Kritiekpunten vanuit ouders:
Huidige schooltijden
Pestgedrag
Overblijven
Informatievoorziening
over het kind
Speelmogelijkheden
schoolplein

Kritiekpunten van leerlingen:
Aantrekkelijkheid
overblijven
Zitplaats in de klas
Hulp bij oplossen van
ruzies.
Aardrijkskunde en
geschiedenis
Rust in de klas

Kom op tijd!
Nogmaals willen we u erop attenderen dat we op tijd beginnen in de
klas. Om 8:30 uur starten de lessen. Om te zorgen dat iedereen rustig
de klas in kan, staan de deuren al om 8:20 uur open. We willen u
vragen om uw kind op tijd naar school te brengen of naar school te
laten gaan. Ouders en kinderen, die te laat komen verstoren de les en
missen effectieve onderwijstijd.

Open dag
Op woensdag 14 februari is het op alle Alkmaarse basisscholen open
dag. De deuren van de Erasmus staan ook op deze dag open van 8:30
uur tot 12:15 uur voor ouders met toekomstige kleuters en/of nieuwe
leerlingen.

Veiligheid rondom school
We willen u vragen om de trottoirs rondom school vrij te houden voor
voetgangers. De rijbaan is bedoeld voor fietsers.
We krijgen regelmatig klachten van bezorgde ouders over de veiligheid
op de trottoirs rondom school. Als we hier met elkaar rekening mee
houden dan creëren we minder gevaar en meer veiligheid voor de
kinderen. Bedankt voor uw medewerking.

Belangrijke data:
vrijdag 2 februari: SaKS-dag. Alle kinderen zijn vrij
woensdag 7 februari: Icegames groepen 4 t/m 8 (informatie is
al via digiduif uitgegaan)
vrijdagmiddag 9 februari: Carnaval
donderdag 22 februari t/m dinsdag 6 maart: voorjaarsvakantie
woensdag 14 maart: oudergesprekken. Kinderen zijn vrij.
vrijdag 30 maart: Goede Vrijdag. Kinderen zijn vrij.
Overige activiteiten staan in de kalender.

Cursus creatief schrijven
21 kinderen hebben zich
opgegeven voor de cursus
creatief schrijven van Anton
Coenen (opa van Roos uit
groep 5 en Jerry uit groep 8).
Op dinsdagochtend 13 februari
zal de eerste les op school
plaatsvinden.
De kinderen
worden in 2
groepen
verdeeld.
Deze
kinderen ontvangen hierover
nog nader bericht via digiduif.

Blokfluitles gevorderden
De kinderen, die blokfluitles
hebben gekregen tot de
kerstvakantie, ontvangen ook
een bericht via digiduif over
het verloop van eventueel
nieuwe lessen.

Binnenlopen
Na schooltijd kunt u altijd even
binnenlopen om eventueel een
afspraak te maken met de
leerkracht van uw kind of om
een kijkje in de klas te nemen.
De deur staat voor u open
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Week 20/6
15:15 uur oudergesprekken Rots en Water.
NSCCT: groep 4 8:45-10:30 uur
Naschoolse tekencursus Yvonne Kager
Ice games groepen 4 t/m 8
Juf Anja en juf Annemiek werken
NSCCT: groep 6 8:45-10:30 uur
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Carnaval. Opening gespreksplanner 19:00 uur
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Week 21/7 Juf Nelleke afwezig
Start Rots en water.
Start cursus creatief schrijven Anton Coenen. Naschoolse tekencursus Yvonne Kager.
Definitief adviesgesprekken groep 8.
Open dag. Juf Margo werkt
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Definitief adviesgesprekken groep 8.
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Expositie groepen 1/2 van 8:30 uur tot 9:00 uur in het kader van het thema ‘museum’.
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Week 22/8
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Cursus creatief schrijven Anton Coenen. Naschoolse tekencursus Yvonne Kager.
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Juf Anja en juf Annemiek werken. Sluiting gespreksplanner 19:00 uur
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15.00 uur SaKS-dag 135 jaar SaKS. Kinderen vrij

Voorjaarsvakantie Week 9
weer op woensdag 7 maart.

De kinderen hebben vakantie t/m dinsdag 6 maart. We zien elkaar

