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16 november

Start week van Mediawijsheid
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groep 6/7 PET evenement
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finale voorleeswedstrijd
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23 november

afsluiting Week van de Mediawijsheid
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optreden workshop 'Sing & Songwriting'

30 november
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Facu lt at ieve gespr ek k en ...
In de vorige InfOverhaal heeft u kunnen lezen dat wij u
(ouders en leerlingen van groep 1 t/m 7) de mogelijkheid
bieden om in de week van 26 november (uitgezonderd
donderdag 29 november) met de leerkracht in gesprek te
gaan over de ontwikkelingen van uw kind. We laten het deze
gespreksronde vrij of uw kind bij het gesprek aanwezig is.

gr oep 1-2-3
Prietpraat groep 1 tijdens de gymles:
?Juf, leg daar anders ook een matje. Hier
kan iemand ook vallen.?

De planning voor deze facultatieve gesprekken wordt
woensdag 14 november door ons in Parro gezet.
Voor alle ouders en leerlingen van groep 8 worden er
gesprekken gepland, die in het teken staan van het voorlopig
advies. Deze gesprekken zijn niet facultatief.

Lu izen m oeder s of -vader s...

INDITNUMMER
Facultatieve
gesprekken

1

Gezocht...
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Nieuws uit de groepen

2

Elke eerste woensdag na een vakantie staan ze weer voor ons klaar. Onze
enthousiaste groep luizenmoeders, die al onze leerlingen weer controleren
op de aanwezigheid van luizen of neten. Nu is bij dergelijke werkgroepen
op school natuurlijk altijd een gegeven....mensen erbij
en na verloop van een aantal jaar vertrekken ze weer.
Zodoende is de groep luizenmoeders is de afgelopen
jaren kleiner geworden en nu zijn ze op zoek naar
gemotiveerde versterking in de vorm van nieuwe
luizenmoeders of luizenvaders.
Wilt u deze groep komen versterken dan willen wij u
vragen een mail te sturen naar dir ect ie.over h aal@sk ow f .n l
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gr oep 4-5...

gr oep 1-2-3...

Wij werken dit jaar meer in thema?s bij de
wereldoriëntatie vakken. Zo hebben we het voor de
vakantie gehad over vriendschap. Maar ook over ?ik?. En
hoe zit je lijf dan in elkaar? Waar woon je? Een
plattegrond maken?

In de klas zijn we volop bezig met de herfst. Wij
vinden het leuk dat er kinderen enthousiast op
school komen met hun gevonden ?herfstspullen?.
De kinderen mogen deze op de herfsttafel leggen
of er iets van knutselen. Een aantal kinderen
heeft een echte boom gemaakt. Deze kunt u
bewonderen in onze klas.

gr oep 8...
Afgelopen dinsdag hebben wij met de
medewerker van de OBD (Onderwijs
Begeleidingsdienst) de uitslag van de NIO en alle
andere gegevens, die we gebruiken om tot het
voorlopig schooladvies te komen, besproken.
Binnenkort zullen de kinderen deze uitslag, het
voorlopig advies, ontvangen en worden zij
uitgenodigd voor een gesprek om het advies toe
te lichten.
Op 16 november start de week van de
Mediawijsheid. Tijdens deze week wordt er
aandacht besteed aan alles wat met media te
maken heeft. Dit jaar staat deze vraag tijdens de
week centraal: ?Heb jij het onder de duim??Met
het opkomen van de smartphone, met al zijn
mogelijkheden, is media een belangrijk
onderdeel van ons sociale leven geworden.
Belangrijk is het dan ook, om stil te staan bij hoe
we dit medium zo goed mogelijk kunnen
gebruiken. Lang niet iedereen is hier even handig
mee. Vragen als ?hoe ga je met elkaar om op
sociale media??en ?wat deel je op internet, en
met wie??zijn vragen waar tijdens de week van de
Mediawijsheid wordt stilgestaan. Kortom, deze
week is een mooie opening tot gesprek over het
gebruik van (sociale) media.

Nu zijn we gestart met het thema ?feestdagen?. De
feestdagen Sint Maarten, Sinterklaas, Kerstmis en oud
en nieuw zullen tijdens dit thema aan bod komen.
De kinderen hebben al een mindmap gemaakt. Wat
weten we van deze feesten? We hebben een verhaal
voorgelezen over Sint Maarten. En omdat Sint Maarten
bij de stadspoort een bedelaar zag hebben we het met
geschiedenis over kastelen, stadspoorten en hoe het
leven binnen de stadspoorten er aan toe ging.

gr oep 6-7...
De afgelopen week hebben de leerlingen geoefend aan
de vertaling van de Engelse woorden van Unit 1. Ze
hadden zichzelf tot doel gesteld hoeveel woorden ze na
een week oefenen zouden kunnen vertalen. Voor groep
6 waren dit maximaal 30 woorden en voor groep 7
maximaal 40. Heel gaaf om te zien hoeveel leerlingen
hun doel hebben behaald of zelfs veel meer woorden
wisten dan ze van de voren gedacht hadden.
Volgende week vrijdag 16 november gaan we met groep
6-7 naar Promotie Evenement Techniek West-Friesland,
afgekort PET. Dit evenement wordt georganiseerd voor
alle scholen in West-Friesland. Op deze techniekbeurs
staan er allerlei bedrijven en scholen uit de omgeving
met een stand waar de leerlingen kennis maken met
techniek in diverse gebieden en vormen. Deze beurs
werd vorig jaar voor het eerst georganiseerd en was een
groot succes. We hebben er zin in!
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