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AGENDA
Do.
Leerlingenpanel
22-10
vr.
-groep 4a/4b zwemt,
23-10 -groep 7a zwemt.

site: www.bs-decaegh.nl

10-m in u t en gespr ek k en .
We plannen vanaf dit schooljaar wederom de afspraken voor de
komende 10-minutengesprekken digitaal via de Parro-app.
Op maandag 9 november vanaf 8.00 uur zetten we de
gespreksplanner in Parro voor u open. U ontvangt daarvoor via
Parro een uitnodiging (een melding) voor de 10-minutengesprekken
en vervolgens kunt u zelf een geschikte tijd kiezen.

vr.
- groep 5a zwemt
30-10 - groep 7b zwemt

I.v.m. de maatregelen rondom COVID-19 gaan we de 10-minuten
gesprekken over de hele week verdelen zodat we de hoeveelheid
ouders in school kunnen verdelen over verschillende dagen.

di.
Creatieve middag
03-11 groep 3 t/m 8.

De gesprekken voor de groepen 1/ 2A, 1/ 2C en de A-gr oepen staan
gepland op m aan dag 16 n ovem ber en w oen sdag 18 n ovem ber .
De gesprekken voor de groepen 1/ 2B, 1/ 2D en de B-gr oepen staan
gepland op din sdag 17 n ovem ber en don der dag 19 n ovem ber .

Voor de agen da:

Donderdag
5
november
heeft
het
team
een
studiemiddag.
Alle kinderen zijn deze dag
om 12.00 uur uit.

Gr aag w illen w e dat t ijden s deze gespr ek sr on des ook de
k in der en van gr oep 4 t / m 7 aan w ezig zijn t ijden s h et
10-m in u t en gespr ek . Daarom plannen we de gesprekken voor
deze groepen ook ?s middags (na schooltijd) of aan het begin van de
avond.
De ouders van kinderen die net op school zitten, krijgen deze keer
geen uitnodiging voor een gesprek.

Wij willen u vragen om precies op het afgesproken tijdstip op school

Vr ijdag 6 n ovem ber heeft
het team een studiedag; de
kinderen zijn deze dag vrij.

te komen en het triage-formulier in te vullen. Tevens willen wij u
vragen om via de achteruitgang (balustrade) of zijuitgang
(brandtrap)
de
school
te
verlaten.

De ou der s van gr oep 8 k r ijgen via Par r o een u it n odigin g voor
een adviesgespr ek in de w eek van 2 t / m 5 n ovem ber .

CATECHESE:

DIGITAL LEADERS

Cat ech esepr oject : t h em a BOOM

Het zal u niet ontgaan, technologie krijgt

Onze lessen levensbeschouwing van Hemel en
Aarde gaan de komende weken over BOOM. In
de lessen van dit nummer vragen we kinderen
om met aandacht naar bomen te kijken. Ze
maken kennis met een rijke verzameling van
bijzondere bomen die staan voor het leven, voor
dankbaarheid en voor wijsheid. En vlak voor de
kerstvakantie is er natuurlijk alle ruimte voor de
kerstboom!

een steeds nadrukkelijkere rol in het

Op de website treft u de ouderbrief.

moet doen? Alhoewel onze leerkrachten

onderwijs.

Chromebooks,

lesmethoden

en

digitale

zelfs

moderne

technologie als programmeren hebben een
plek gekregen in de lessen op school.
Deze technologie biedt veel kansen, maar
stelt ons soms ook voor uitdagingen. Hoe
werkt het? Hoe ga je er zorgvuldig mee
om? En wat als het even niet doet wat het
getraind

worden

in

het

gebruik

van

technologie, merken wij dat er ook veel
technologisch-talent te vinden is bij onze

DE (BIJNA-) JARIGEN VAN HARTE!

leerlingen.

Deze

uitdaging

willen

wij

daarom graag samen met onze leerlingen
aangaan. Een aantal leerlingen willen wij
De bijn a-jar igen , van h ar t e!
24-10 Levi Reuvers 7B

de kans bieden aan de slag te gaan als
Digital

Leader.

Als Digital Leader helpt een leerling de

27-10 Jesse van Baar 3B

school bij het gebruik van technologie.

28-10 Mara Neele 8B

Voorbeelden hiervan zijn: het assisteren bij

28-10 Jesper Tielen 5A

activiteiten

29-10 Michelle Koster 5B
29-10 Giel Renooij 1/2B
29-10 Lorenzo Vriend 4B
01-11 Sylvie de Boer 6A

met

medeleerlingen

Chromebooks,

helpen

bij

kleine

technische problemen en uitleg geven over
een nieuw programma. Ook kan een
Digital Leader een expert zijn voor een
bepaald programma of

apparaat. Een

01-11 Faya Ootes 1/2A
01-11 Sven Otter 3A
02-11 Anouk Duineveld 8A
02-11 Kiki Giling 8A
03-11 Nena Krijnsen 6A

Digital Leader vindt het leuk om met

03-11 Lianne Otte 1/2B

6 leerlingen uit de groepen 6 en 7 zijn voor

04-11 Nova Blom 1/2C
04-11 Sylvie Steltenpool 6B

technologie te werken, maar

anderen

helpen en duidelijk uitleg kunnen geven is
ook

belangrijk.

dit schooljaar uitgekozen als Digital Leader.
Deze leerlingen zullen na een training op
school
(en

dit schooljaar andere leerlingen

leerkrachten)

ondersteunen

op
en

digitaal

gebied

begeleiden.

TENNIS

