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In deze nieuwsbrief hebben we aandacht voor:
● De school groeit uit zijn jasje
● Even voorstellen
● Vanuit de MR
● Vakanties volgend schooljaar
● 10 minutengesprekken
● ZOOV+

‘De school groeit uit zijn jasje’
Een mooi nieuw schoolgebouw in een mooie nieuwe wijk, alle signalen staan in het teken van groei.
Echter is de groei van het Kleurenlint zo explosief toegenomen dat wij uit ons jasje dreigen te groeien.
Om met alle klassen binnen het gebouw te blijven passen, is er door de gemeente, het bestuur en
directie besloten de groei te gaan beperken en met een wachtlijst te gaan werken.

Even voorstellen…
Ik ben Rosy, 28 jaar en ik woon in Arkel. Mijn vriend, Fred, en ik zijn 8,5 jaar samen en in juli 2022 zijn
we papa en mama geworden van een dochter, Mia. Een heel bijzondere ervaring, waar we ontzettend
van genieten! Ik ben een echt familiemens en breng ook graag tijd door met mijn vriendinnen en
vrienden. Ik kom uit een gezin van 4 kinderen, dus met familiebijeenkomsten is het een drukke boel
met alle neefjes en nichtjes bij elkaar.
Tijdens de regenachtige winterse dagen vind ik het heerlijk om met een dekentje en theetje op de
bank series te kijken. Zomers zoek ik een leuk terras, park of strand op.
Ik heb eerder in de kraamzorg gewerkt, maar door de onregelmatige werktijden en de
oproepbaarheid heb ik ervoor moeten kiezen om deze baan te laten gaan.
Vervolgens ben ik logistiek manager geweest voor een dameskleding webshop in Breda. Echter ging
de reisafstand me als moeder tegenstaan en is de webshop door omstandigheden gestopt.
Via mijn moeder, die op een andere locatie de schooladministratie doet, kwam ik de vacature van
administratrice op Het Kleurenlint tegen.
Ontzettend blij dat ik deze stap heb genomen!

MR
Op maandag 30 januari zijn de stemmen geteld. Met een meerderheid van de stemmen zal per 1
februari Carolien Bron toetreden tot de MR.

Vakanties volgend schooljaar
De projectgroep Regionale Afstemming Schoolvakantie ZHZ heeft het advies voor de

vakantieregeling voor 23-24 uitgebracht. Het LOGOS bestuur volgt dit vakantieadvies.
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Studiedagen, schoolreisjes en andere activiteiten moeten nog in de jaarplanning worden opgenomen,

deze zullen op een later moment met u worden gedeeld.

Hierbij de data schoolvakanties voor het komende schooljaar:

Vakantierooster 2023-2024

Herfstvakantie 16-10-2023 t/m 20-10-2023

Kerstvakantie 25-12-2023 t/m 5-01-2024

Voorjaarsvakantie 19-02-2024 t/m23-02-2024

Goede vrijdag 29-03-2024

Tweede paasdag 01-04-2024

Meivakantie (incl.
Hemelvaartsdag)

29-04-2024 t/m 10-05-2024

Tweede pinksterdag 20-05-2024

Zomervakantie 15-07-2024 t/m 23-08-2024

10 minutengesprekken
Over twee weken krijgt uw kind het rapport mee naar huis. Daarom kunt u zich vanaf deze week ook
weer inschrijven voor de 10 minutengesprekken. Vanaf 2 februari 16.00 uur kunnen eerst de ouders
met meerdere kinderen op school zich inschrijven via Parro. Wilt u er rekening mee houden dat er
wat extra tijd tussen twee gesprekken in zit?
Op 3 februari krijgen de overige ouders ook een melding om zich in te schrijven.
We hopen u allemaal te zien op 16 of 20 februari.

ZOOV+
Wat is de ZOOV+?
De ZOOV+ (spreek uit als “Zoef Plus”) is een digitaal hulpmiddel bij het signaleren van cognitief sterke
leerlingen. Het geeft voor iedere leerling een betrouwbare objectieve inschatting of er sprake kan zijn
van een cognitieve voorsprong. Door een schoolbrede inzet van de ZOOV+ voldoet de school aan de
signaleringsplicht voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong die binnen passend onderwijs
wordt benoemd. Het uitgangspunt is dat de ZOOV+ door alle leerlingen in een groep gemaakt wordt.
Op die manier kunnen ook leerlingen gesignaleerd worden waarbij een voorsprong voorheen
misschien niet direct zichtbaar is geweest in de groep.

Afname
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De ZOOV+ wordt digitaal afgenomen: Individueel of in kleine groepjes (groep 1-3) en klassikaal
(groep 4-8). Elk kind maakt in maximaal 15 minuten de opdrachten. De opdrachten zijn niet-talig van
aard.
Vanwege de aard van de ZOOV+ is het niet nodig om deze elk jaar opnieuw af te nemen.  Eventueel
aanvullende afnamemomenten zijn af te stemmen op de onderwijsbehoeften van onze school en de
leerlingen.

Adaptief
De ZOOV+ is adaptief. Dat houdt in dat de vragen zoveel mogelijk passen bij de leeftijd van een kind
en de antwoorden die een kind op eerdere vragen gegeven heeft. In de praktijk betekent dit dat
leerlingen al snel vragen zullen krijgen die aansluiten bij de zone van naaste ontwikkeling en dat álle
kinderen goed aan het denken worden gezet op hun eigen niveau. Dit kan variëren van beneden
gemiddeld tot ver in het hoogbegaafde gebied. Ieder kind zal ook andere vragen beantwoorden.

De ZOOV+ geeft een resultaat waarbij wordt aangegeven of de leerling bij de landelijk cognitief
sterkste leerlingen hoort. Daarvan brengt de groepsleerkracht u als ouder/verzorger op de hoogte.


