Nieuwsbrief 16 maart 2018
Algemene Ouderavond 4 april 2018
Hoor je je kind wel eens vertellen over een workshop Kansrijke Taal? Ben je benieuwd wat kinderen
nu precies doen bij Topondernemers in de bovenbouw? Wil je zelf eens ervaren hoe je kind leert en
werkt, meld je dan aan voor onze ouderavond op 4 april a.s.
Tijdens deze ouderavond verzorgen leerkrachten van onze school verschillende workshops. Je kunt
als ouder twee workshops volgen. De volgende workshops worden aangeboden:
Kansrijke Taal: Je volgt een taalles, zoals deze ook aan de kinderen (van onderbouw tot bovenbouw)
wordt aangeboden. Hoe ziet zo’n les eruit? Wat doen kinderen om het einddoel van de les te
bereiken? Wat is de rol van de leerkracht daarbij? Ervaar het in deze workshop.
ICT en apps: Wil je meer weten over hoe we ICT inzetten in ons onderwijs en welke
apps we gebruiken, kies dan voor deze workshop. Je kunt zelf aan de slag met apps
die we gebruiken in de onder-, midden- en bovenbouw, maar ook met de Beebot of
Ozobot, die we inzetten binnen de leerlijn ‘Leren programmeren’.
Topondernemers: Hoe zien onze lessen wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur)
eruit in de bovenbouw? Hoe gaan de kinderen aan de slag met hun leervragen; hoe werken ze samen
aan een eindproduct en hoe wordt de gevonden informatie vervolgens gepresenteerd? Wil je
hierover meer weten, kies dan voor de workshop Topondernemers.
The Leader in Me: Dit is het tweede schooljaar waarin we met de kinderen werken
aan het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap aan de hand van de 7 habits van
S. Covey. Waarom doen we dat en hoe werken we daar aan met de kinderen? In
deze workshop hoor je daarover meer.

De ouderavond start om 20.00 uur (inloop met
koffie/thee vanaf 19.45 uur) en zal rond 21.30 uur eindigen. Om jullie in te
kunnen delen bij de workshops van jullie keuze, vragen we jullie om je
vooraf aan te melden en je voorkeuren aan te geven. Dat kan door op de
blauwe aanmeldknop hiernaast te klikken en het opgaveformulier in te
vullen. Aanmelden kan tot 28 maart a.s.

Studiedag
Woensdag 21 maart hebben we een studiedag. Halverwege het jaar evalueren we met het team hoe
ver we zijn gevorderd met de ontwikkelpunten die we in ons jaarplan 2017-2018 hebben
opgenomen. Ook kijken we naar de trendanalyse van de toetsen uit het leerlingvolgsysteem. Welke
trends zijn zichtbaar en wat betekent dit voor onze school en ons onderwijs. ’s Middags houden we
met elkaar de zaag scherp en hebben we een ontspannende activiteit met elkaar. De kinderen zijn
woensdag vrij.

Vanuit de OR
Reshare
In mei houden we weer de kledinginzamelingsactie. Mochten jullie oude
kleding, textiel en schoenen hebben, bewaar ze dan voor ons. Hoe meer
kilo’s we inleveren, hoe meer geld het oplevert voor onze vereniging. Daarmee kunnen we weer
mooie extra’s voor alle kinderen organiseren.

Portfoliomappen
Denken jullie eraan de portfoliomap van je kind weer in te leveren op school? Er worden alweer
volop werkstukken gemaakt, die de kinderen graag opgenomen willen hebben in hun map.

Vanuit de MB
In de middenbouw hebben we voor de workshop ‘slopen’ materialen nodig om uit elkaar te halen.
Zoals een boormachine en andere elektrische gereedschappen, broodrooster, discman, klein
keyboard, elektrische tandenborstel, föhn, friteuse, koffiezetapparaat, laptops, mixer, notebooks,
schoon scheerapparaat, strijkijzer, walkman, waterkoker, computer (zonder beeldscherm) kleine
stereo installatie, wekkerradio, toetsenborden en computers.
Er moeten schroeven aanzitten om ze uit elkaar te halen. Een TV, stofzuiger, kruimeldief of een
beeldscherm van een computer kunnen we niet gebruiken voor het slopen.
Je mag de spullen afleveren bij Eva in het oranje paleis (groep 5 Middenbouw) of op kantoor.
Bedankt namens de mannen met de sloophamer en slopershart,
Toon en Han.

Vanuit de BB
Wie heeft voor ons garen (katoen/wol) in vrolijke kleuren? Onze voorraad raakt op. We hebben nog
wel voldoende bruin, grijs en zwart garen. Inleveren kan bij Vera of op kantoor.

Website
Bij de berichten is geplaatst:
 Een flyer over Lente in de Kooi: op Tweede Paasdag bij de schaapskooi in Haaksbergen
 Een flyer over de Kidsfunrun tijdens de Engelse Mijlenloop op 25 maart a.s.

Agenda (De in groen gedrukte data zijn voor het eerst in de agenda van de nieuwsbrief opgenomen.)
21-03
Studiedag: kinderen vrij!
22-03
Kijkochtend OB (na inschrijving)
23-03
Kijkochtend OB (na inschrijving)
23-03
Landelijke Opschoondag groepen 6

26-03
02-04
03-04
04-04
06-04
10-04
11-04
18-04
17-04
17, 18 en 19-04
20-04
23-04
27-04
30-04 t/m 11-05

MR
Tweede Paasdag
Kijkochtend OB (na inschrijving)
Algemene ouderavond 20.00 uur
Sleep-inn groep 7
Studiedag: kinderen vrij!
Handbaltoernooi groepen 7 en 8
MR
OR
Centrale Eindtoets groep 8
Koningsspelen
Studiedag: kinderen vrij!
Koningsdag: vrij!
Meivakantie

