Nieuwsbrief 7. 9-10-2020
Data van belang
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september – 16 oktober
– 16 oktober
oktober
oktober

:
:
:
:

startgesprekken op school
kennismaken met de nieuwe leerlingen
15.05u start herfstvakantie
8.40u start school

Vervangingen
Vervangingen vooraf geven is steeds lastiger omdat we nu nog niet weten hoe
het volgende week gaat lopen.
Zeker is:
Juf Marjolein en juf Dana ruilen dinsdagmiddag en donderdagmiddag.
Meneer Eugène heeft afgelopen donderdag weer van alles gehoord over het
gebruik van ICT tijdens de lessen.
Uitstapjes
Afgelopen woensdag zijn de kinderen van groep 4a en 4b naar de
IJzertijdboerderij in Dongen geweest. Ondanks het slechte weer hebben ze
genoten van wat er te zien was. Complimenten voor de kinderen, want ze lieten
horen dat ze al heel veel wisten. De kinderen hebben allemaal een vrijkaartje
gekregen. Het is echt de moeite waard om er nog eens samen naar toe te gaan
met uw eigen kind(eren).
Leerlingenkaart
Denkt u nog aan de leerlingenkaart. Graag meegeven als u deze heeft
gecontroleerd; dan zijn we weer “bij de tijd”. Bent u hem kwijt laat het dan even
weten dan zorgen we voor een nieuwe.
Kinderboekenweek
De kinderen hebben ineens heel veel voorleesjuffen en -meesters. In de
verschillende klassen komen kinderen uit andere klassen voorlezen. Geweldig om
te zien hoe zenuwachtig ze zijn, hoe goed ze het doen, hoe trots ze zijn als het is
gelukt. Ook goed om te zien hoe de kinderen genieten als er wordt voorgelezen.
Groep 8 naar de Zwaaikom en naar het Hanze
De kinderen zijn de afgelopen weken naar de Zwaaikom geweest of naar het
Hanze. Als u denkt, daar heb ik nog niks van gehoord dan gaat dat nog komen.
De kinderen komen steeds erg enthousiast terug. Groep 8a, 8c en 8d gaan eens
in de 3 weken op maandagmiddag voor techniek naar de Zwaaikom. Het bezoek
naar het Hanze is eenmalig.
Studiedag 5 oktober
Wat hebben we weer veel geleerd samen.
Tijdens de workshop “Met woorden in de weer” zijn we samen, met onze
logopediste juf Nancy, op zoek gegaan naar: hoe zorgen we ervoor dat de
woordenschat van de kinderen steeds groter wordt en ….. hoe kunnen we dat
nog beter doen tijdens de lessen.
Meneer Bas heeft in de workshop “van goud naar geld” de collega’s meegenomen
op rekengebied. Met het verhaal van De koning van Doratië leren de kinderen
eenheden en tientallen koppelen aan geld (1 cent en 10 cent).

Onder leiding van juf Joyce, op afstand, hebben collega’s samen gekeken naar de
leerstof rekenen passend maken bij het niveau van de kinderen (Passende
perspectieven). Wat moeten ze kennen en weten en wat kunnen we uit dit boek
dus overslaan.
Juf Ilse heeft ons laten zien, in de workshop Iris Connect, hoe je opname kunt
maken in de klas, deze kunt bekijken, bewerken of samen met een collega kunt
bekijken. Zo worden we een nog betere juf of meneer.
Met de methode “Kriebels in je buik SO” (Lentekriebels) gaan we dit jaar
kennismaken. We geven in alle klassen lessen uit deze methode. Er komen 4
thema’s aan bod waaraan elk leerjaar aandacht wordt gegeven.
1. Lichamelijke ontwikkeling en zelfbeeld
2. Voortplanting en gezinsvorming
3. Sociale en emotionele ontwikkeling
4. Seksuele weerbaarheid
De lessen zijn verdeeld over groep 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8. Elk jaar komen deze
lessen een keer aan bod. Ze zijn dus afgestemd op het niveau van onze kinderen
binnen het SBO. We hebben hierbij ondersteuning door Ine Dijkmans vanuit de
GGD. We gaan starten met 3 lesjes. U wordt hierover geïnformeerd als de lesjes
gegeven worden, zodat u met uw kind hierover in gesprek kunt gaan als ze met
vragen thuis komen. Deze info komt via Klasbord of Classdojo.
Wilt u zelf al eens kijken op de website dan kunt u deze link gebruiken:
www.seksuelevorming.nl/ouders
Hoera de 40 ballen zitten in de buis!
We zijn erg blij dat de kinderen zich zo goed aan de afspraken houden. Deze
weken staat “ik ben rustig op de gang” centraal en krijgen de kinderen daar
steeds muntjes voor. Deze gaan dan in een buis in de klas waardoor de kinderen
een klassenbeloning verdienen. Gelukkig zijn het er zoveel dat er ook ballen in
de buis bij komen.
We hebben er nu 40 en dus de beloning is binnen. Komende vrijdag, 16 oktober,
hebben we de beloning hiervoor: een pyjama dag!
Alle juffen/meesters en kinderen mogen die dag in pyjama naar school komen.
De pantoffels meenemen in de tas is wel verstandig; anders worden ze erg
smerig en dat is niet de bedoeling.
TechniekOntdekrijk
Afgelopen week hebben al diverse groepen meegedaan met Laudy en Annelies
met leuke activiteiten. Vanuit TechniekOndekrijk komen zij technieklesjes
verzorgen in alle groepen. Er zijn bruggen gebouwd; oplossingen bedacht zodat
de kabouters in het bos de zon weer zien; er is gewerkt aan doolhoven etc. jullie
hebben vast al foto’s gezien op Klasbord of Classdojo.
Groepen die nog niet aan bod zijn gekomen mogen na de herfstvakantie op
dinsdag 27 oktober meedoen aan deze activiteiten.

