NIEUWSBRIEF

Speciale gebeurtenissen
de komende weken

23-03-2021: 14.30 uur Inloop CJG
28-03-2021: Zomertijd
01-04-2021: Paasviering in de
klas
02-04-2021 t/m 05-04-2021:
Paasweekend
08-04-2021: Gebedsgroep
08-04-2021: Ouderpanel
09-04-2021: Nieuwsbrief 15
20-04-2021: Afname IEP groep 8

Terugblik-Vooruitblik
In de afgelopen weken heeft u een
10 minuten gesprek met de
leerkracht(en) gevoerd waarin de
ontwikkeling van uw kind is
besproken. Wij hebben tijdens de
studiedagen de cito resultaten goed
geanalyseerd en bijpassende
groepsplannen gemaakt, zodat
iedere leerling de kans krijgt om “een
inhaalslag te maken”. We hebben de
cito scores niet vermeld in het rapport
omdat we vinden dat onze leerlingen
niet afgerekend mogen worden op
de thuiswerkperiode. We gaan
gewoon verder waar we gebleven
zijn! In de komende weken zullen we
u van informatie blijven voorzien
m.b.t. de ontwikkeling van uw kind.
Tevens zijn we al enige maanden aan
de slag met het aanbieden van
concrete rekendoelen, zodat we de
leerlingen meer betrekken bij het
eigen onderwijsproces. In iedere klas
hangen deze doelen nu op de muur
zodat ze ook echt zichtbaar zijn voor
de kinderen.
In de afgelopen week was het de
week “van de lentekriebels”. De
eerste lessen verliepen wat
“giechelig”. Dat zijn we ook gewend,
want het is best vreemd om open te
praten over deze onderwerpen. We
merkten wel dat de kinderen er
steeds beter in kwamen en ook
goede vragen stelden! Hartelijke
groet namens het DOK 19 team,
Trudy van de Beek

Contact/Informatie
DOK 19
Flevoweg 73
3841 KK Harderwijk
Telefoon: 0341416622
infodok19@stichtingvco.nl
www cbsdok19.nl
Peuterspeelzaal Doerak
Telefoon: 06- 82418286
BSO Kornuit
Joyce Willemsen
Telefoon: 06-82861212

Voetbal- en korfbaltoernooi
De commissies van
bovengenoemde toernooien
hebben besloten om de
geplande activiteiten te
annuleren. Dat betekent dat
we dit schooljaar helaas niet
kunnen deelnemen.

Avondvierdaagse 2021
Helaas heeft het
Avondvierdaagse comité
tevens besloten dat dit
evenement niet doorgaat. We
hadden aansluitend een
studiedag gepland (04-062021) Deze dag komt te
vervallen. We verplaatsen deze
studiedag naar vrijdag 18 juni
zodat wij de eind cito toetsen
goed kunnen analyseren en
nieuwe groepsplannen kunnen
maken.

21-04-2021: Afname IEP groep 8
23-04-2021: Koningsspelen
23-04-2021: Nieuwsbrief 16
24-04-2021: t/m 09-05-2021:
meivakantie

Leerkracht groep 6
Een aantal weken geleden hebben wij te horen
gekregen dat meester GertJan Bronkhorst per 5 april
a.s. een nieuwe uitdaging aangaat. Hij gaat op “De
Lelie” een VSO groep begeleiden. Wij wensen hem
heel veel plezier toe in de toekomst! De begeleiding
van groep 6 zal worden overgenomen door juf Kirsten
Pieper.

Koningsspelen
Vrijdag 23 april a.s. worden de Koningsspelen
georganiseerd. Voor de groepen 1 t/m 4 worden er
activiteiten georganiseerd op het schoolplein. Daarbij
worden de groepen niet gemixt vanwege de corona
afspraken. Deze leerlingen zijn op de normale tijd vrij
(12.30 uur) De kinderen van de groepen 5 t/m 8 krijgen
een programma van “GA” aangeboden. Dit zal op
school worden uitgevoerd. Het programma duurt tot
15.00 uur dus deze leerlingen zijn een half uurtje later uit.

Kinderkoor Project 1
Nieuw in Harderwijk is het kinderkoor van Project1!
Speciaal voor kinderen uit groep 4 t/m 8 starten we een
miniproject waarin we met elkaar in korte tijd 3 liedjes
instuderen en afsluiten met een gave clip. We
repeteren op de maandagmiddag van 15.45 tot 17.00
uur op DOK 19. De repetities zullen plaatsvinden op de
volgende data: • 10 mei • 17 mei • 24 mei • 31 mei • 7
juni De kosten voor dit project bedragen €35,- Meer
informatie en aanmelden kan via de website
www.project1.nu Muzikale groet, Team Kinderkoor
Project1

Website GGD
In de afgelopen periode hebben we veel vragen van
ouders ontvangen m.b.t. het coronavirus. Dat is erg
begrijpelijk aangezien iedereen wordt geconfronteerd
met niet alledaagse situaties en vragen. Op de website
van de GGD staat veel informatie die helpend kan zijn!
https://www.ggdgv.nl/mijngezondheid/infectieziekten/coronavirus/algemeneinformatie/

Lestijden
’s morgens gaat om 8.25 uur onze eerste bel en dan
mogen de groepen naar binnen. Om 08.30 uur gaat de
tweede bel en starten de lessen. Hierbij de vraag of u
uw kind op tijd naar school wilt brengen of laten gaan
zodat we optimaal gebruik kunnen maken van de
lestijden.

Verlofaanvraag
Voor gewichtige omstandigheden (bruiloft, jubileum)
kunt u verlof bij de directie aanvragen. Dit dient, zo
mogelijk, 8 weken van tevoren te worden ingediend.
Voor meer informatie betreffende leerplicht kunt u de
volgende website raadplegen:
https://sociaal.meerinzicht.nl/leerlingzaken/verlof/

Indien u in contact
wilt komen met het
CJG kunt u ons
mailen
infodok19@stichting
vco.nl

Verkeersouders gezocht
Voor onze school zijn we al enige tijd op zoek
naar twee verkeersouders. Aangezien we de
komende jaren in leerlingenaantal gaan groeien
en de toegang tot onze school veilig moet zijn, is
het prettig als we twee ouders hebben die ons
hierin willen ondersteunen.
Hieronder kunt u zien wat de taak ongeveer in
gaat houden: Meehelpen aan een veiligere
omgeving rond de school;
•
•
•

Bewustwording van verkeersregels en
verkeersveilig gedrag;
Stimuleren van lopen en fietsen, een
gezonde manier om op school en thuis te
komen;
Oefenen voor het praktische
verkeersexamen

Heeft u nog meer informatie nodig of u wilt zich
aanmelden? Stuurt u dan een mailtje naar:
infodok19@stichtingvco.nl

Evaluatie tweede thuisonderwijsperiode
We hebben 117 gezinnen een feedbackformulier
verstrekt waarvan we er 47 ingevuld retour
hebben gekregen. Positieve punten waren: de
doordachte aanpak, de hoeveelheid
contactmomenten, de individuele gesprekken
met leerlingen en ouders, de inzet van
verschillende vergaderingen, de duidelijke, snelle
communicatie, de instructiefilmpjes, de leuke
activiteiten en de dagtaken. Een aantal ouders
merkten op dat hun kind op DOK 19 in
vergelijking tot andere scholen enorm goed
werd begeleid tijdens de thuiswerkperiode.
Daarnaast hebben we 16 verbeterpunten/tips
gekregen: nog meer maatwerk voor de
verschillende niveaus, alle leerkrachten op
hetzelfde moment de dagtaak laten delen,
werkboekjes/uitdaging voor kleuters,
vergaderingen inplannen in de agenda zodat je
gemakkelijk kunt inloggen, tot 12.30 digitaal les
en ‘s middags zelfstandige verwerking, een
digitaal evaluatieformulier, uitleg voor ouders,
inzet plusklas, toelating noodopvang, ipv twee
keer per dag een chat voor alle kinderen een
chat voor kleine groepjes, meer uitleg van de
lesstof (1 groep) Wij danken u voor uw feedback
en zullen het meenemen in onze organisatie!

