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Herfst 2018
In de afgelopen week was het regelmatig slecht weer en soms te veel regen om met
de kinderen naar buiten te gaan. Moeilijk met name voor de kinderen die even hun
energie kwijt moeten. En even snel naar de gymzaal om zo droog mogelijk te blijven.
Gelukkig zijn er ook mooie kanten aan de herfst: een mooie herfsttafel in de gang en
kastanjes, gekleurde bladeren en herfstversieringen in de groepen.
Nieuwe leerkrachten in groep 4
Deze week zijn juf Maartje (maandag en dinsdag) en juf Denice (woensdag tot en
met vrijdag) gestart. Behoorlijk wennen voor de kinderen en de leerkrachten: namen
leren, weten hoe de kinderen zijn, het lesprogramma goed uitvoeren en kijken hoe
het gaat. We hopen dat het de komende week makkelijker en beter zal gaan!
Studiedag op woensdag 7 november 2018
Ter herinnering: op aanstaande woensdag hebben we met het hele schoolteam een
belangrijke studiedag en de kinderen zijn dan vrij (of zijn bij de naschoolse opvang
van de Tinteltuin). Het programma van de studiedag gaat over hoe je als leerkracht
het beste instructie kan geven volgens de laatste inzichten binnen het onderwijs.
Verder gaat het over het werken met onze taalmethode en hoe we de meeste
resultaten daarmee kunnen bereiken.
De laatste twee digitale schoolborden
Komende week komen de laatste twee ‘digiborden’ en dan hebben alle elf groepen
zo’n handig bord om goed uit te kunnen leggen, lessen beleefbaar te maken, te laten
zien hoe iets in elkaar zit en om kinderen op te laten werken. Deze keer gaat het om
twee kleuterbouw groepen die een digibord krijgen. Met dank aan het bestuur dat
ons extra helpt om dit mogelijk te maken!
Nog meer nieuwe ontwikkelingen in de kleutergroepen

De inrichting in de groepen is voor een deel aan het veranderen. We zien naast de
herfst werkstukken steeds meer leesplekken (bijvoorbeeld voor prentenboeken),
rekenhoeken met materialen en een ’taalmuur’ met woorden. Dit zijn de woorden die
bij het thema horen of woorden rond een bepaald onderwerp om de woordenschat
van de kinderen groter te maken.
Leerplicht en voetbaltrainingen
Veel scholen hebben tegenwoordig een continu-rooster: half negen beginnen en om
kwart over twee eindigen we de lesdag. Helaas zijn er nog steeds enkele clubs en
zwembaden die denken dat de woensdagmiddag vrij is en ze beginnen met de
trainingen tussen een en twee uur in de middag. Volgens de leerplicht voor alle
kinderen vanaf vijf jaar is het niet toegestaan om lessen te verzuimen voor een
training of zwemles. We hopen dat clubs nog meer rekening gaan houden met de
nieuwe lestijden op de scholen.
Vrijwillige ouderbijdrage (herinnering)
Vriendelijk verzoek om de ouderbijdrage voor 1 november 2018 over te maken naar
rekeningnummer NL15INGB0004665062. In de brief van de ouderraad is verteld dat
dit geld echt alleen voor de gezellige en leuke dingen voor de kinderen wordt
besteed.
Kickboksen in de groepen 6,7 en 8
Onze wijkagent René Brugman heeft kickboks lessen gegeven in de groepen 7 en 8.
Voor de kinderen en de wijkagent is dit goed bevallen en daarom komt er een
nieuwe ronde met lessen voor de groepen 7 en 8. Groep 6 heeft gevraagd of ze ook
mee mogen doen. Veel plezier en sportiviteit!
Een ander schoonmaakbedrijf
Vanaf januari 2019 krijgen we een ander schoonmaakbedrijf. We gaan goede
afspraken maken over de dagelijkse, kwartaal- en jaarlijkse schoonmaaktaken.
Jump- in (herhaling)
De activiteiten van Jump zijn inmiddels ook gestart. Deze gaan na de vakantie weer
verder. Het is hierbij wel de bedoeling dat ouders zelf hun kinderen halen en
brengen. Ook als dit in onze “eigen” gymzaal is.
Sint Maarten
De groepen 1 tot en met 5 maken allemaal een lampion en in de groepen 6, 7 en 8 is
het een keuze om wel of niet een lampion te maken. Als je geen lampion maakt dan
wordt het een ander werkstuk. Juf Yvonne en juf Jolanda zorgen weer voor de
tractaties.
Kunt u uw kind de komende week een lampionstokje meegeven?

Jaarplanning
In de loop van het jaar worden telkens weer nieuwe activiteiten gepland. Wij
proberen u zo goed mogelijk op de hoogte te houden. In de bijlage vindt u de
bijgewerkte jaarplanning.
Een belangrijke verandering : op woensdag, 5 december verwelkomen wij op onze
school Sinterklaas!

Tot de volgende nieuwsbrief!
Namens het team en de medezeggenschapsraad,
Gerard Stam

