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29-10-2020
Agenda:
 30-10-2020: toets
Meander thema 1;
groep 5
 06-11-2020: toets
Meander thema 1;
groep 8

Welkom nieuwe leerlingen
Wij heten Melanie, Mika, Sam en Lara van
welkom. Wij
o.b.sharte
De Zuidvliet
wensen hen een hele fijne, plezierige en leerzame tijd toe bij ons
Wilhelminastraat 2a
op school.
4484 AG Kortgene

IEP Leerlingvolgsysteem0113-301611
Dit schooljaar stappen we over op eendezuidvliet@nobego.nl
ander Leerlingvolgsysteem.
We hebben jaren gewerkt met Cito, maar gaan nu werken met het
IEP leerlingvolgsysteem. Dit gebeurt binnen heel Albero.
Het IEP Leerlingvolgsysteem is een digitale omgeving om de
ontwikkeling van de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 in kaart te
brengen. Met het IEP LVS creëren we een compleet kindbeeld.
Naast de cognitieve ontwikkeling (dit noemen we hoofd) volgen
we ook de ontwikkeling op andere gebieden (dit noemen we hart
en handen). Een kind is namelijk meer dan taal en rekenen.
In de bijlage vinden jullie de ouderbrief voor meer informatie.

Classrooms

Opbrengst
Zuidvliethofje
27-10-2020
€ 17,85
Dinsdag 03-11-2020
wordt er weer geld
ingezameld voor
de dieren.

Tijdens het thuisonderwijs in het vorig schooljaar is er in alle groepen
gebruik gemaakt van de Google Classroom.
Tijdens onze studiedag hebben we o.a. gesproken over mogelijke
mogelijkheden omtrent online les volgen/geven.
We hebben afgesproken dat we Google Classroom weer in zullen
zetten. Om hiermee te kunnen starten, indien nodig, is het
belangrijk dat alle kinderen (ouders) weer in de juiste Classroom
zitten. Vanaf groep 4 t/m 8 loggen de kinderen alvast op school in.
Thuis kunnen zij dit vinden op cool.cloudwise.nl Hier loggen ze in
met hun eigen schoolmailadres en wachtwoord.
De ouder(s) van de leerlingen uit de groepen 1/2 ontvangen
digitaal een uitnodiging om in te loggen. De leerlingen uit groep
3/4 hebben afgelopen maandag de uitnodiging ontvangen.
Mocht het niet lukken, neem dan even contact op met de
groepsleerkracht.

Bijlage
* ouderbrief IEP; digitaal; groep 3 t/m 8

