Nieuwsbrief 30 augustus 2019
De eerste schoolweek
De eerste week is alweer voorbij. Het was fijn om iedereen weer terug te zien en aan het werk te
gaan. Wat hebben de kinderen al veel gedaan en mooie producten gemaakt!
In deze eerste weken van het schooljaar investeren wij tijd in het elkaar beter leren kennen en samen
afspraken maken over hoe we op een prettige manier met elkaar samen kunnen spelen, leren en
werken op onze school. We noemen dit KAS: Kennismaken, Afspreken en Samenwerken. Misschien
heb je thuis al iets over KAS gehoord.

Pluspunt
In de groepen 3 t/m 7 zijn we dit schooljaar gestart met een nieuwe
rekenmethode. Volgend jaar zal groep 8 volgen. In deze nieuwe
methode zijn de ervaringen van leerkrachten, de laatste didactische
inzichten en resultaten van wetenschappelijk onderzoek verwerkt.
Elke rekenles staat één doel centraal. Het doel van de les staat met
succescriteria in kindertaal in het leerwerkboek. De les wordt steeds
afgesloten met een reflectie die betrekking heeft op het doel. Het
kind wordt op verschillende moment gevraagd of het nog hulp nodig heeft en of het toe is aan het
zelfstandig inoefenen. Er is veel tijd ingeruimd voor het inoefenen en onderhouden van de
rekenvaardigheden.
Hier een voorbeeld uit het werkboek van groep 3 waarin het doel en die reflectie zijn terug te zien:

Tijdens de inloopavond op 16 september zullen jullie de materialen van Pluspunt in de mentorgroep
van jullie kind(eren) kunnen bekijken.

Vanuit de OR
Fotografen gezocht!
Van de diverse activiteiten die wij op school organiseren worden foto’s
gemaakt, die we via onze website publiceren. Wij zijn op zoek naar
aanvulling in onze fotografenclub. Wie heeft een goede camera, vindt
het leuk om foto’s te maken en komt ons helpen? Je kunt je aanmelden of meer informatie vragen bij
Larissa van Kempen, de moeder van Ilana en Tygo Ebben en coördinator van de fotografenclub. Zij is
te bereiken via larissa.kempen@gmail.com .

Vanuit de MB
Vanaf volgende week hebben wij het thema: Met zijn allen. De onderwerpen van dit thema passen
we ’s morgens toe in de workshops van Kansrijke Taal en ’s middags in de workshop van WO bij
tekenen, atelier, muziek, etc.
Op de groene ladder in het groene paleis staan boeken van de bibliotheek die passen bij het thema
en waaruit de kinderen tijdens deze week kunnen lezen, overschrijven en tekenen.
De onderwerpen bij het thema zijn: jouw familie, samen zijn we school, verzorging van huisdieren, de
verschillende soorten groenten en fruit, boeken lezen uit de bibilotheek, omgaan met afval en het
milieu. Kortom, genoeg om mee te werken. Ouders die zelf een workshop willen geven over één van
deze onderwerpen zijn van harte welkom. Op maandag, dinsdag en donderdagmiddag zijn deze
workshops van 14.15 uur tot 15.00 uur. Meld je aan bij de mentor.

Website
Op de pagina Fotoalbums is het album van de Markt en de Los Hoesshow Open Air van voor de
vakantie geplaatst.
Bij de berichten is geplaatst:
• Een folder van Gulden Loon over de cursus Computertypen/Word/Powerpoint die hier op
school gegeven kan worden
• Informatie over de Mini Kennedymars op 20 en 21 september
• Wervingscampagne “Werken in het onderwijs via Mobiliteitscentrum ObT”
• Een flyer van Scouting de Klomp

Agenda (De in groen gedrukte data zijn voor het eerst in de agenda van de nieuwsbrief opgenomen.)
03-09
Kinderraad
03-09
OR
13-09
Open Monumentendag groepen 7 en 8
16-09
Inloopavond groep 1 t/m groep 8: 18.00 uur tot 19.30 uur
20-09
Studiedag: kinderen vrij!
26-09 en 27-09
ANWB Streetwise voor alle groepen

