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SCHOOLFRUIT
Er wordt geen schoolfruit geleverd in de week van
29 februari t/m 4 maart. De leerlingen moeten dan
zelf fruit mee naar school nemen.
Vanaf maandag 7 maart is er dan weer een cyclus
van 7 weken gratis schoolfruit.

INLOOPUUR BIJ HET BESTUUR
Op woensdag 2 maart 2016 is er weer een
“inloopuur bij het bestuur”.
Heeft uw vragen, opmerkingen of andere zaken?
U kunt terecht op het “inloopuur bij het bestuur”.
Woensdag 2 maart 2016 van 13.00 – 15.30 uur
Houtkoperschool, Schoolstraat 1 in Ochten.
RESHARE
Vrijdag 11 Maart 2016 staat er weer een
kledinginzameling gepland:
· De kleding kan tot 9:00 uur op een centraal punt
in of buiten de school/de inzamellocatie
verzameld worden. De chauffeur kan namelijk
vanaf 9:00 de gehele dag langs komen om de
kleding op te halen.
·De kleding wordt opgehaald door een voertuig
met daarop het bekende Leger des Heils logo.
GEEF MIJ MAAR EEN BOEK
Geef Mij Maar Een Boek! is een nieuwe,jaarlijkse
campagne waarbij boekhandels de krachten
hebben gebundeld. Omdat zij, de boekverkopers,
vinden dat elk kind zijn eigen boek onder zijn
kussen zou moeten hebben. En dan het liefst een
jeugdklassieker. Daarom is besloten om vanaf
20 februari 2016 ieder jaar een van die prachtige
boeken ter beschikking te stellen voor maar

€1,- .
Het boek is: Oorlogswinter van Jan Terlouw.
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SNAPPET
Wetenschappelijke onderzoeken bewijzen:
Snappet werkt! U heeft het waarschijnlijk al
gezien in de media: NU.nl, Jeugd
Journaal en RTL Nieuws. "Slimme tablets zorgen
voor betere leerresultaten". De twee
wetenschappelijke onderzoeken die tot deze
conclusie komen, waren volledig gericht op de
effecten van onderwijsplatform Snappet.
De Technische Universiteit Twente en de
Radboud Universiteit hebben het afgelopen jaar
onderzoek gedaan naar het gebruik en het effect
van Snappet. Aan de twee onderzoeken werkten
leerlingen van bijna honderd basisscholen mee in
de groepen 4 tot en met 8.

Indrukwekkende resultaten
1. Verbeterd leerresultaat: Cito-scores verbeteren
ingrijpend door het gebruik van Snappet. Er
werden positieve effecten gevonden voor zowel
reken- als spellingscores. De scores op de Citotoetsen voor rekenen van Snappet-leerlingen
stegen in een half jaar tijd zelfs tot 43% meer dan
die van leerlingen die geen Snappet gebruikten.
Dat is een enorm verschil in leerresultaat. De
termijn waarop dit gebeurt, is ook
indrukwekkend: binnen een half jaar!
2. Rendement voor leerlingen van alle
niveaus, dus ook bij de zwakste en de sterkste
leerlingen.
3. Hoe intensiever Snappet wordt gebruikt, hoe
beter de resultaten. Dus leerlingen die meer
opgaven op de tablet maakten en leerlingen die les
kregen van een leerkracht die veel gebruikt
maakte van de Snappet-feedback, presteerden
beter.
4. Leerkrachten voelen zich ondersteund door de
technologie bij het aanpassen van het
onderwijsaanbod, bij het verwerven van inzichten
over leerlingen en het stellen van diagnoses bij
leerlingen.
CONCERT VOOR RAFIQ Op vrijdag 11
maart gaan we met de groepen 6,7 en 8 naar
Concert voor Rafiq. Dat is niet zomaar een
concert… Onze leerlingen voeren dit concert
samen met de musici van Het Gelders Orkest uit.
Samen met de presentator Eric Robillard zullen ze
zingen, dansen, actief luisteren, bodypercussie
spelen en een Regenkoor maken. De muzikale
basis is de Eerste Symfonie van Gustav Mahler,
aangevuld met muziek van Toek Numan.
Door de kinderen zelf een actief onderdeel van het
concert te maken, wordt er een brug geslagen
tussen de beleveniswereld van de kinderen en die
van de klassieke muziek.
De voorbereidende lessen zijn al in volle gang en
de kinderen en de leerkrachten zijn erg
enthousiast over dit muziekproject.



Verzamelen in Musis tussen 09.00 – 09:15
uur.
Adres en routebeschrijving:
Concertzaal Musis: Velperbuitensingel nr 25,
Arnhem.
https://www.arnhemsepodia.nl/informatie/Al
gemene_informatie/Routebeschrijving/.

Fijn dat weer ouders zich hebben opgegeven. Wij
zoeken nog 3 auto’s/ begeleiders.
In groep 7/8 hangt een inteken lijst. Heeft u zin en
tijd om mee te gaan….het is een geweldige
belevenis…..
RAAD VAN TOEZICHT.
De Raad van Toezicht van Stichting Fluvium,
Onderwijsgroep Spoenk en SPGG zoekt op korte
termijn nieuwe leden, waaronder ook iemand die
de functie van voorzitter op zich wil nemen!
Behalve toezichtservaring zoekt de RvT vooral
leden die gepokt en gemazeld zijn in het
onderwijs.
Heeft u interesse of weet u iemand, neem dan
contact op met: cynthiamaas@gmail.com
ECHT VET …….BEDANKT OUDERS
voor het rijden naar Ochten.
Dankzij jullie hebben de leerlingen genoten van
een echt vette toneelvoorstelling

VOORLEESWEDSTIJD

FEBRUARI
24-02 Laura Yakimova
25-02 Mohammed Zamour
26-02 Rick Schaap
MAART
01-03Mohammed Boutrid
01-03 Yousra Boutrid
02-03 Nikki van der Garde
04-03 Jens Leeuw
10-03 Cassandra Roelofse

Agenda
22-02 t/m 26-02
voorjaarsvakantie

Mina heeft heel goed gelezen op de regionale
voorleeswedstrijd. Wat was het spannend.
Mina heeft de 3e plaats bereikt. Van harte
gefeliciteerd, met deze goede prestatie.

29-02

rapporten inleveren.

02-03

luizencontrole

04-03 Buitenschoolse opvang
groep 5/6/7/8
11-03

reshare

11-03 Concert bezoek gr 6/7/8
11-03
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