
 
                      
 
 

   
 

Schooljaar 2018-2019  
Mededelingen 7 
11 Januari 2019 

Belangrijke data januari - februari: 
21 januari: Start thema Kunst en Cito 
23 januari: MR vergadering 
24 januari: voorlichtingsmiddag inspectie 
4 februari : Ouderavond PBS 19.30 uur tot 21.00 uur 
18 t/m 25 februari: Voorjaarsvakantie 
25 februari: Studiedag (kinderen zijn vrij) 
26 februari : Gespreksavond 
 
 
Beste ouder(s)/ verzorger(s) 
 
Ten eerste willen wij u een heel voorspoedig 2019 wensen. 
 
Wij zijn allemaal weer goed gestart. De komende periode staat de eerste ronde CITO toetsen voor de 
niveau groepen 2 t/m 8  op de agenda, evenals het thema Kunst. Er wordt aandacht geschonken aan 
Kunst in de breedste zin van het woord. Daarbij horen ook de domeinen dans, muziek, beeldende 
kunst en schilderkunst. Mocht u voor dit thema iets kunnen en willen betekenen, dan kunt u dit 
doorgeven aan de leerkracht van uw kind.  
 
Muziekimpuls: 
De kinderen van de niveaugroepen 7 en 8 hebben deze week allemaal een instrument mee naar huis 
gekregen. De lessen worden gegeven door medewerkers van het Leerorkest. Op de studiedag van 7 
januari is het team verder geschoold op het gebied van muziekonderwijs.   
 
Onderzoek sociaal gedrag bij kinderen: 
Wij hebben een verzoek gekregen om een onderzoek naar sociaal gedrag bij kinderen onder uw 
aandacht te brengen. In de bijlage vindt u een brochure hierover. 
 
Informatiemiddag: 
In de laatste nieuwsbrief van 2018 heb ik u aangegeven dat er een informatiemiddag wordt 
georganiseerd om de bevindingen van de inspectie toe te lichten. Op 24 januari van 13.00 uur tot 



14.00 uur en dinsdag 29 januari van 12.00 uur tot 13.00 uur bent u van harte welkom. De 
bijeenkomsten vinden plaats  in het 1e speellokaal, naast het lokaal van juf Jolanda. U kunt zich 
hiervoor opgeven door een mail te sturen naar administratie@universum.asg.nl.  Er kunnen zich 
maximaal 25 mensen per  bijeenkomst opgeven.  
 
PBS (Positive Behavior Support)  
Op maandag 4 februari van 19.30 uur tot 21.00 uur organiseren wij een ouderavond over PBS. Zoals 
u wellicht weet zijn wij dit jaar, samen met de medewerkers van Sterrenrijk,  gestart met deze 
aanpak. Het team heeft al verschillende trainingsdagen achter de rug en wij zijn zeer enthousiast 
over deze aanpak. 
 De aanpak is voor alle leerlingen en gericht op de hele schoolomgeving. Alle medewerkers worden 
betrokken bij het formuleren van de waarden van de school en bij de uitvoering van de verschillende 
interventies. Zo wordt gewenst gedrag bekrachtigd door de leerkracht in de klas, maar ook door de 
andere medewerkers en de ouders in b.v. de bibliotheek. De reikwijdte van PBS betreft de school en 
de schoolomgeving, dus niet alleen in de klas maar ook in de gangen, op het schoolplein en bij 
activiteiten buiten de school worden kinderen aangemoedigd pro-sociaal gedrag te laten zien.  De 
samenwerking met u als ouder maakt deze aanpak nog krachtiger. Daarom organiseren wij deze 
ouderavond. Op deze avond zal Monique Baard, onze PBS begeleidster, u vertellen over de aanpak 
en hoe u hier thuis ook op kunt inspelen.  U bent daarom ook van harte uitgenodigd voor deze 
informatie avond en wij hopen op een grote opkomst!  
 
Fijn weekend allemaal. 
 
Yvonne Penne. 
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