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Jubileumdisco, groep 1 t/m 4, 18.00 - 19.00 uur
Jubileumdisco, groep 5 t/m 8, 19.15 - 20.30 uur
Studiedag, alle kinderen vrij
Oud papier
Kinderen ontvangen hun rapport, groep 1 t/m 7
Voorjaarsvakantie
Voorstelling ’Mysterie van Museum’ in De Tamboer, groep 5 en 6
Rapport- en adviesgesprekken
Techniekmiddag, groep 8
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Rapporten en rapportgesprekken
In de week na de voorjaarsvakantie zullen de
rapportgesprekken plaats vinden. Dit schooljaar doen
we het anders dan voorgaande jaren. We geven de
rapporten op vrijdag 15 februari namelijk al mee naar
huis, zodat u dit in alle rust kunt bekijken. Tijdens het
rapportgesprek zal het rapport van uw kind worden
besproken en krijgt u de kans om eventuele vragen te
stellen. Volgende week zullen de leerkrachten de
gesprekken inplannen. Heeft u een voorkeur voor een
bepaalde dag of tijdstip? Wilt u dit dan zo snel mogelijk
doorgeven aan de leerkracht van uw kind?
Alvast bedankt.
Jubileumdisco
De feestcommissie is al druk aan het voorbereiden en het belooft een
swingende feestavond te worden woensdag 13 februari. Wij hebben er
zin in! Jullie ook?
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Dyslexie
Heel veel ouders lezen thuis hun kinderen voor en lezen samen met hun kinderen. Er zijn kinderen
die moeite hebben met lezen. Ouders vragen zich soms af of hun kind misschien dyslexie heeft. De
leerkrachten van de Goudvink zijn alert op signalen die wijzen op mogelijke dyslexie.
Twee keer per jaar worden alle kinderen op de Goudvink getoetst met de Cito-toetsen. We nemen
voor technisch lezen elk half jaar de DMT (woorden lezen) af. Wanneer een kind 3 keer een E scoort
op deze toets kan het aangemeld worden voor dyslexie-onderzoek. Er is dan in anderhalf jaar tijd
onvoldoende groei op het gebied van technisch lezen.
Het kan ook dat een kind D en E scores op de DMT haalt. Dan kijken we ook naar de resultaten van
de Cito-toets spelling. Haalt het kind daarop ook D en E scores dan kan er ook sprake zijn van
dyslexie. De meester of juf bespreekt dit met de ouders. De intern begeleider (ib-er) kan ouders
helpen bij het regelen van het dyslexie-onderzoek.





Dit gaat als volgt:
Ouders krijgen van de ib-er de resultaten van de toetsen mee.
Ouders bellen naar een instituut voor dyslexie-onderzoek. In Hoogeveen kan gekozen worden uit De
Poort en het Regionaal instituut voor dyslexie (RID).
Ouders moeten formulieren invullen en krijgen formulieren die de school moet invullen.
Deze formulieren sturen ze terug naar het dyslexie-instituut. Daarna kan er onderzoek naar dyslexie
plaatsvinden.
Ook kunnen ouders bij het dyslexie-instituut informatie krijgen over vergoeding van het onderzoek
en de behandeling via hun zorgverzekeraar. Voor vragen kunt u terecht bij de ib-er van de Goudvink,
Lammie Oost
Cascaderun
Op zondag 14 april is de Unicefloop en de 13e editie van
Hoogeveense Cascaderun. Stichting Bijeen vindt dit een mooie
gelegenheid om wederom aan Hoogeveen te laten zien dat ze een
sportieve en vitale organisatie zijn. Voorgaande jaren liepen
ouders en personeelsleden al mee, en ook dit jaar kijken we er
weer naar uit om gezamenlijk voor Stichting Bijeen te lopen.
Uiteraard ontvangt u het unieke Bijeen-Cascaderun shirt. Kinderen
die mee doen aan de Unicefloop ontvangen een Bijeen-verrassing.
Meer informatie leest u in de bijlagen bij deze nieuwsbrief.
Voorstelling cultuurmenu, groep 3 en 4
Vrijdag 15 februari gaan de groepen 3 en 4 naar de
Zuiderbreedte voor de voorstelling ’De reuze dwerg, die een
kopje kleiner wil zijn’. Deze muziekvoorstelling is een spannend
avontuur vol humor en fantasie waarbij op een speelse en
toegankelijke manier klassieke muziek tot leven wordt gebracht!
De voorstelling duurt van 12.45 tot 13.30 uur. We hopen op tijd
weer terug te zijn op school.
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Flyer jubileumdisco
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