NB 03, 29 oktober 2021

Agenda november 2021
Datum
November
Woensdag
3 november
Vrijdag
5 november
Vrijdag
26 november
Zondag 28 november

Activiteit
Oudergesprekken groep
1 t/m 6
Dalton studiedag team –
kinderen vrij
Screening logopedie
groep 2
Nieuwsbrief 4
Eerste advent

Inhoud
•
•
•
•
•
•

Agenda
Voorwoord
Kanjertraining
Dalton
Buitenlessen
Herfstfair

•
•

Kinderboekenweek
ANWB Streetwise

november/decembermaanden met St. Maarten,
Sinterklaas, advent en Kerst.
De ontruimingsoefening heeft plaatsgevonden
waarbij we trainen om zo vlot en rustig mogelijk
met z’n alles buiten te komen op de afgesproken
plek. Dit ging heel goed en alle kinderen waren
gerustgesteld – na toch wel even extra vragen/checken – dat er niks aan de hand was….
Bij de opening van de Kinderboekenweek hebben we kunnen genieten van het toneelstuk op
basis van het prentenboek ‘Skattig’, opgevoerd
door leerkrachten.
We hebben prachtige buitenlessen gehad en als
mooie afsluiting van deze periode een zeer geslaagde Herfstfair!
Ondertussen wordt er in alle groepen hard gewerkt aan alle ‘cognitieve’ vakken, maar daarnaast proberen we ook veel tijd te besteden aan
(samen)spel, bewegen, doe-activiteiten met de
leskisten en excursies van Groen Doen en cultuuractiviteiten.
Er zijn veel mensen werkzaam op school en dat
is erg fijn om alles te kunnen uitvoeren. Ook
kunnen we weer ouders inzetten bij de ondersteuning bij activiteiten; erg fijn!

Voorwoord

Er is al veel gedeeld via Social Schools over de
verschillende activiteiten met foto’s daarbij. Wij
vinden het fijn dat we onze ouders zo betrokken
kunnen houden bij en mee kunnen laten genieten van onze activiteiten.

Dit is alweer de derde Nieuwsbrief van dit
schooljaar. We hebben de Herfstvakantie net
achter de rug en gaan nu richting de feestelijke

We gaan er een mooie periode van maken de
komende weken!

Bijlage:

•

\

Werkzaamheden school
Het speeltoestel dat afgekeurd was, is inmiddels
afgebroken en afgevoerd. Tijd om een nieuw
plein te creëren. Dit wordt de komende periode
opgepakt. Hierbij worden wij ondersteund door
de buurtsportcoach (die op vele schoolpleinen
komt). Daarnaast gaan we ook kinderen betrekken bij het ontwerp.
De vloerbedekking zou in de Herfstvakantie worden gelegd. Helaas bleek deze niet geleverd en
moet dit worden opgeschoven. Dit zal nu gefaseerd opgepakt worden, aangezien er wel voorwerk is uitgevoerd en we niet willen wachten tot
de Kerstvakantie voordat alles klaar is.

Kanjertraining
Bij de Kanjertraining hoort ook een leerlingvolgsysteem en hierin wordt de sociaal emotionele
ontwikkeling van de leerlingen gevolgd. Dit doen
wij op de volgende manier:
Twee keer per jaar (in de periode rond de herfstvakantie en rond de meivakantie) vullen de kinderen van groep 5 tot en met 8 allemaal een
vragenlijst op de computer in over hoe zij hun eigen gedrag in de klas zien (hoe hulpvaardig ben
ik, vind ik mijzelf te vertrouwen, pest ik een ander of heb ik het gevoel gepest te worden, etc.).
Voor alle groepen vullen ook de leerkrachten
een vragenlijst in over hoe zij de kinderen zien.
Vlak voor de herfstvakantie hebben de leerlingen van groep 5 tot en met 8 allemaal een lijst
ingevuld. Alle leerkrachten hebben over alle
leerlingen een lijst ingevuld. Tevens hebben de
kinderen van groep 3 tot en met 8 allemaal een
sociogram ingevuld.
De uitslagen worden tijdens een groepsbespreking besproken door de leerkracht van de groep
en de CPO-er. Wanneer er aandachtspunten
zijn die van belang zijn om te bespreken met u

als ouder/verzorger, wordt er contact met u opgenomen door de leerkracht. Tevens kan een
leerkracht ervoor kiezen om de kinderen uit de
groep een sociogram in te laten vullen indien
wenselijk is om meer inzicht te krijgen in de sociale structuur van de groep.

Dalton
Aankomende woensdag hebben we een
studiedag gepland. Op deze dag kijken we naar
ons rapport. In de afgelopen schooljaren hebben
we keihard gewerkt om ons Daltononderwijs
goed neer te zetten. De nodige veranderingen
hebben jullie gezien. Nu is ons rapport ook toe
aan een update, zodat deze zo snel mogelijk
weer past bij het onderwijs dat wij geven.
Hiervoor gaan we aanpassingen doen aan het
huidige rapport en zien we in de toekomst een
uitbreiding met een portfolio. In dit portfolio
zouden de kinderen dan zelf kunnen aangeven
aan welke doelen er gewerkt is. Wat lukt al goed
en waar wil ik nog aan werken? En ook zeker:
waar ben ik trots op en waarom?
We houden jullie over de ontwikkelingen
natuurlijk op de hoogte.

Herfstfair
Wat heeft iedereen genoten van het gezellig samenzijn tijdens de herfstfair op 13 oktober. We
waren getuige van stoere optredens, slimme
goocheltrucs en mysterieuze voorspellingen en
smulden samen met ouders, grootouders en andere belangstellenden van alle lekkere hapjes
en drankjes. Ook werd er serieus zakengedaan
bij de kinderfotograaf, de grime- en schminkhoek, het draaiend rad en de verkoopafdeling.

een groot succes. De kinderen bereiden het
voor te lezen boek goed voor en zo wordt het
voorlezen echt een feestje. De Kinderboekenweek is door de leerkrachten met een toneelstukje geopend: 'worden wat je wil' geldt natuurlijk ook voor hoe wil je later zijn als persoon en
ga je je zelf anders voordoen dan je bent? We
hebben de Kinderboekenweek ook weer gezamenlijk afgesloten met een prachtig toneelstukje
van een aantal kinderen uit groep 5 tot en met 8.

ANWB Streetwise
Woensdag 27 oktober kwam de ANWB langs
om op uitdagende wijze en met prachtige materialen ons letterlijk wegwijs te maken in het verkeer en de kinderen bewust te maken van de
gevaren die hiermee gepaard kunnen gaan.
Het was een zeer leerzame ochtend!

Onder deze warme Martinus-mantel mogen we
ons rijk rekenen met een opbrengst van maar
liefst rond de €1000,-!
We gaan dit bedrag deels besteden aan het verbeteren van ons schoolplein. Daarnaast zal de
schooltuinen/natuurspeeltuin binnenkort van ons
een cheque met de helft van het bedrag in ontvangst mogen nemen.
Een prachtig resultaat om trots op te zijn!

Kinderboekenweek
Dit jaar was het thema "Worden wat je wil" en wij
hebben op school veel aandacht besteed aan
leesplezier. Zo is er bijvoorbeeld door de kinderen van groep 5 tot en met 8 voorgelezen aan
de kinderen van groep 1 tot en met 4. Dit is altijd

