
 
 

 
 

Datum:  30 juni  2016    Jaargang:  20                 Nummer:   41 

 
Nieuwe leerlingen: 
We verwelkomen Menthe Spies bij ons op school. We wensen  je een fijne 
schooltijd op de KAS. 

 
 

Herhaling Schoolvoetbaltoernooi: 
Data schoolvoetbaltoernooi vv Bargeres: 
Om alvast in de agenda te zetten. 
maandag 19 september 2016 meisjes 5/6 vanaf 16.00 uur. 
woensdag 21 september 2016 jongens 5/6 vanaf 13.30 uur. 
maandag 26 september 2016 meisjes 7/8 vanaf 16.00 uur . 
woensdag 28 september 2016 jongens 7/8 vanaf 13.30 uur 
vrijdag 30 september 2016 (FINALES)  vanaf 16.15 uur  
 
DE KINDEREN UIT DE BETREFFENDE GROEPEN ( NIEUW SCHOOLJAAR) 
KUNNEN ZICH HIERVOOR TOT VRIJDAG 8 JULI OPGEVEN BIJ HUN JUF 
OF MEESTER. 
 
Feest in groep 6 van juf Hermien: 
Juf Hermien viert haar verjaardag op woensdag 6 juli in groep 6. Je hoeft deze 
dag geen fruit of drinken mee te nemen. Juf Hermien zorgt voor wat lekkers. 
Heel veel plezier allemaal en alvast gefeliciteerd. 
 
I-pad inventarisatie:   
Zoals iedereen inmiddels weet, gaan wij komend schooljaar in groep 4 tot en 
met 8 werken met de iPad. Elk kind krijgt vandaag een envelop mee met daarin 
een inventarisatiebrief. Het is voor ons belangrijk om het één en ander voor 
onszelf in kaart te brengen, zodat wij ons goed kunnen voorbereiden op het 
gehele proces van vernieuwing. Wilt u ervoor zorgen dat de brief uiterlijk vrijdag 
8 juli weer is ingeleverd bij de leerkracht of de gele brievenbus op het podium? 
Alvast onze hartelijke dank!  
 
Foto’s   
Zoals u wellicht heeft gemerkt kunt u niet meer via de website op een 
afgesloten deel komen om de foto’s van de verschillende activiteiten te 
bekijken. Denk daarbij aan Kerstmis, de knutselmiddag, carnaval etc. Uiteraard 
zijn er de afgelopen periode wel foto’s gemaakt. We hebben gezocht naar een 
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andere manier om foto’s met u te delen zonder dat ze voor iedereen zichtbaar 
zijn. We denken, via We Transfer, een manier te hebben gevonden. U krijgt via 
Parnassys een persoonlijke mail met een downloadmogelijkheid. De 
mogelijkheid tot downloaden zal binnen een week vervallen. U bent zelf 
verantwoordelijk of u wel of niet de foto’s download. Het zijn grote bestanden. 
Het is aan u om te bepalen of u vervolgens geen/enkele of alle foto’s bewaard. 
U ontvangt alleen een download van activiteiten waar uw kind bij betrokken is 
geweest. Kamp en musical foto’s/dvd’s worden op een andere manier 
verspreid. De komende weken zullen we u regelmatig een mail sturen om de 
foto’s vanaf ongeveer Kerstmis met u te delen.  
 
App Klasbord/Parro   
Afgelopen maanden hebben ouders van een aantal groepen meegedaan aan 
een pilot rondom snelle, digitale informatievoorziening via de app Klasbord 
en/of Parro. Graag willen we weten wat uw ervaringen zijn. U wordt hierover 
binnenkort nog benaderd.  
 
Rapporten:   
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de rapporten ter afsluiting van 
dit schooljaar. Donderdagmiddag (7 juli) 15.00 uur gaat het rapport met uw kind 
mee naar huis. Ook zal dan de brief met de CITO resultaten mee gaan. De 
voorbereidingen voor het komende schooljaar zijn in volle gang. Zie hiervoor 
onderstaand item. 
 
Groepsindeling 2016/2017: 
Eén van de belangrijkste onderwerpen bij de voorbereidingen voor het nieuwe 
schooljaar is de groepsindeling. In het huidige onderwijssysteem moeten we 
allemaal rekening houden met de individuele ontwikkeling van een kind. 
Hierdoor kan het zo zijn dat kinderen niet meer zoals vroeger in één en 
dezelfde groep de hele basisschoolperiode doorlopen. We proberen dit zo 
zorgvuldig mogelijk te doen en we hanteren de volgende aandachtspunten: 

 de individuele ontwikkeling, de leermogelijkheden en het gedrag van een 
kind, 

 welke kinderen passen bij elkaar in een groep, zodat de groep een goed 
pedagogisch klimaat kan opbouwen, rekening houdend met zowel de 
positieve als negatieve invloed die kinderen op elkaar kunnen hebben, 

 de gegevens die wij op school over kinderen verzamelen, 

 welk kind is geschikt om in een homogene groep te zitten en welk kind in 
een combinatiegroep, 

 het aantal kinderen per groep en 

 er moet voor alle kinderen een zo goed mogelijke beginsituatie gecreëerd 
zijn. 

De leerkrachten zijn momenteel druk bezig om de indeling voor te bereiden. Dat 
is geen gemakkelijke taak, maar ze doen hun uiterste best om het voor 
iedereen goed te doen. 



Aan u als ouder(s)/verzorger(s) vragen wij om uw kind niet te informeren 
over hun mogelijk volgende groep, als dat nog niet 100% zeker is. Want 
uiteindelijk beslist de school of uw kind naar het volgende leerjaar gaat. 
Volgende week krijgt u de eindeschooljaarbrief mee met daarin de 
groepsindeling. 
 


