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Eigen aar sch ap van leer lin gen .

AGENDA
do.
5/11

Studiemiddag team; de
kinderen zijn vrij vanaf
12.00 uur.

Maak leerlingen eigenaar van hun eigen groeiproces is een motto wat
wij als school van harte ondersteunen. Op deze wijze verhoog je de
eigen motivatie, het plezier en productiviteit van het leren van de
leerlingen.

vr.
6/11

Studiedag team; de
kinderen zijn vrij.

Elk kind wordt ook een beetje eigenaar over de stappen die hij/zij kan
zetten en de doelen die je wilt bereiken in de klas.

di.
10-11

Creatieve middag groep 3
t/m 8.

Om onze leerlingen te betrekken bij hun eigen leerproces, is het
belangrijk om ook te (leren) reflecteren.

vr.
13-11

-groep 4a/4b zwemt,
-groep 8a zwemt.

Dat is soms nog best een lastige vaardigheid. Toch leert onze ervaring
dat kinderen al heel snel zicht hebben op hun eigen gedrag,
werkhouding en resultaten. Ook kunnen ze in een gesprek al vaak op
jonge leeftijd aangeven wat voor hen het beste werkt.

10-m in u t en gespr ek k en

on lin e .

Door de aangepaste richtlijnen
mbt COVID-19 kiezen we er als
school toch voor om de komende
10-minutengesprekken voor de
groepen 1 t/m 7 digit aal / on lin e
t e h ou den ipv fysiek op school.
U krijgt via Parro deze week een
uitnodiging voor de inschrijving
van het 10-minutengesprek in de
w eek van 16 t / m 19 n ovem ber .
Vervolgens krijgt u via de
leerkracht een uitnodiging via uw
e-mailadres om het gesprek online
te voeren op de afgesproken tijd.
Met de kinderen van groep 4 t/m 7
wordt
er
een
kind-ouder-leerkracht
gesprek
gevoerd. Wij verwachten daarom
dat de kinderen uit de groepen 4
t/m 7 ook online aanwezig tijdens
het gesprek.

Wij willen uw kind ook graag betrekken bij hun leren. Daarom heeft
elke leerling vanaf groep 4 vorige week een r ef lect ieblad mee naar
huis gekregen, wat ze thuis invullen en u it er lijk w oen sdag 4
n ovem ber weer op school bij de groepsleerkracht moeten in lever en .
We vertrouwen erop dat u als ouder, uw kind begeleidt en helpt bij
het invullen ervan.
Wij gebruiken deze informatie voor de 10 min. gesprekken in de week
van 16 t/m 19 november.
Vanaf groep 4 voeren wij de gesprekken samen met uw kind. Tijdens
het 10 minutengesprek met uw kind wordt, naast het
reflectieformulier, ook de doelen voor de aankomende periode
besproken. Hiervoor gebruiken we de input van uw kind en wat wij
zelf de afgelopen tijd aan gedrag, werkhouding en resultaten hebben
gezien.
Uw kind reflecteert zijn resultaten en gaat na:
- Wat kan ik goed?
- Wat moet ik nog oefenen met spelling, rekenen of gedrag?
Op groepsniveau worden de doelen door de leerkracht bepaald.

PESTEN EN ANDER
ONGEWENST GEDRAG

WETENSCHAP & TECHNIEK

Zoals u weet willen wij als school de
kinderen een veilig pedagogisch klimaat
bieden. Een school waar je mag zijn wie je
bent en waar niet gepest wordt.
Om

een

veilig

klimaat

bij

ons

te

bevorderen, brengen we ieder jaar in kaart
hoe veilig onze leerlingen zich voelen.
Hiervoor

gebruiken

we

o.a.

?het

Pesttestformulier ?voor de groepen 6-7-8.
Vorige week hebben de leerlingen uit de
groepen 6-7-8 het formulier mee naar huis
gekregen. De formulieren graag u it er lijk
w oen sdag 4 n ovem ber weer bij de eigen
leerkracht inleveren. Alle informatie die u
op

het

formulier

aangeeft,

vertrouwelijk behandeld.

DE (BIJNA-) JARIGEN VAN
HARTE!
04-11 Nova Blom 1/2C
04-11 Sylvie Steltenpool 6B

wordt

Met een knallende aftrap met een nieuwe science
show op 13-11-2020, kunnen leerlingen van groep 3
t/m 8 zich inschrijven voor de naschoolse wetenschapen techniekcursus.
De cursus is op woensdag na schooltijd om 14.15 uur,
vanaf 02-12-2020. De lessen duren een uur.
De kinderen worden zes weken lang meegenomen in
de wondere wereld van experimenten, proefjes en
demonstraties. Elke week staat een nieuw thema
centraal en wordt de wetenschap en techniek die
daarachter zit uitgelegd. Uiteraard gaat ook iedereen
zelf aan de slag als een echte wetenschapper!
De cursus van dit schooljaar heet 'Extreme
Elementen'. Tijdens deze cursus nemen we een kijkje
in de wereld van warmte, de aarde, krachten en
eenvoudige machines. Een uitgebreid programma
waar je zeker veel van gaat leren! Na de show krijgen
de kinderen de inschrijfinformatie mee naar huis.
Minimaal 15 en maximaal 24 kinderen per
cursusgroep.Bij minder inschrijvingen gaat de cursus
niet door. Bij voldoende inschrijvingen (30+) kan er
een tweede groep starten. Inschrijven kan t/m
24-11-2020.
Schrijf
alvast
in
op
nederland.madscience.org

05-11 Renske Mes 6B
06-11 Stein Ruarus 8B
06-11 Savannah Kok 7B
07-11 Tein de Nijs 7A
09-11 Benthe de Oude 1/2D
10-11 Imke Laan 7B
13-11 Leo Rijkenberg 1/2D
15-11 Roos van de Koppel 7A
15-11 Esra Slager 8A
16-11 Appie van Leeuwen 4B
17-11 Joep Kikstra 6B
18-11 Roan Apeldoorn 8B
18-11 Emily Loos 4B
18-11 Noa Vriens 1/2D
18-11 Elise Zandt 6B

HOOFDLUIS
I.v.m. COVID-19 worden de kinderen op school
niet gecontroleerd op hoofdluis. Hierbij het
verzoek om uw kind thuis te controleren op
hoofdluis / neten en indien nodig gelijk
behandelen. Bij het aantreffen van hoofdluis is
het belangrijk om twee weken lang het haar
dagelijks te kammen met een speciale luizenkam.

