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oktober/november

schooljaar 2017-2018

AGENDA
23 november Teamvergadering.
23 november Gebedsgroep.

Welkom op school
We zijn heel erg blij als school met de aanwas van leerlingen in groep 1. Dat kan er ook toe leiden dat
we, als de groep verderop in het schooljaar te groot wordt, deze zoveel mogelijk moeten splitsen.
We houden u hiervan op de hoogte.
In oktober zijn er weer enkele kinderen vier jaar geworden. We heten daarom welkom: Rik, Eliza,
Anne en Liv.

Nieuws vanuit de directie
Korte terugblik op oktober.
Sport.
In het begin van de maand oktober stond traditiegetrouw het voetbaltoernooi voor de lagere
groepen op het programma. Als toeschouwer heb ik met volle teugen genoten. Wel had ik een druk
schema met al die teams van oranje en blauw. Een beetje rust ontstond als ze tegen elkaar
speelden. Aanwezige supporters vroegen zich af hoe ik me dan ging opstellen. Ik legde uit dat dit
heel eenvoudig was, ik juich voor ieder doelpunt , in welk doel ook gemaakt. Het waren weer
plezierige middagen met zelfs voor beide scholen een kampioensbeker.
15 minuten gesprekken.
Aan het begin van ieder schooljaar is het een enkele jaren geleden ingestelde gewoonte om met de
ouders/verzorgers van de leerlingen een kennismakingsgesprek te houden en daarin de ouders
vooral aan het woord te laten. Ze kunnen over hun kind vertellen en wij leren het kind daarmee nog
beter kennen. Dat laatste is absoluut noodzakelijk om op die manier de kinderen zo goed mogelijk
te kunnen helpen. De driehoek kind, ouders, leerkracht wordt op dit moment heel erg in de praktijk
gebracht. We doen ons uiterste best om me de aangereikte informatie de kinderen nog beter verder
te helpen in hun ontwikkeling.
Studiedag.
Deze keer op de dag na de herfstvakantie. Zoals uit de zin hiervoor blijkt is het niet zo dat er altijd
voorafgaand aan een vakantie een studiedag is. Dit wisselt zo nu en dan met de Bernhardschool. De
meeste studiedagen zijn ook op de kalender terug te vinden.
De studiedag stond in het teken van enkele onderwerpen. Allereerst is er gesproken over het vak
Engels bij ons op school. In welke groepen geven we dit? Onze methode geeft de
mogelijkheid om Engels te geven vanaf groep 1.We zullen
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proeflicenties aanvragen en tot de volgende studiedag in februari in alle groepen aandacht besteden
aan Engels en dit dan gaan evalueren.
Het tweede onderwerp ging over het thematisch werken in het middagdeel van de dag. Juf Judith
van de Bernhardschool heeft in een presentatie uitgelegd hoe dit op deze school wordt gedaan. Ze
heeft nuttige tips gegeven en het team kan er weer een stuk mee verder. Hieraan gekoppeld werd
er ook gesproken over de beoordeling van het thematisch werken en welke rol de cijfers daar nog
bij hebben. Op een volgende bijeenkomst zullen we dit laatste verder uitdiepen.
Executieve functies was het volgende onderwerp. Niet alleen de naam is moeilijk maar het
onderwerp op zich is ook niet makkelijk. De meeste kinderen zijn in staat om allerlei functies die
nodig zijn om in de maatschappij nodig zijn te ontwikkelen. Moeilijker wordt het als niet al deze
functies de normale ontwikkeling doormaken. Dan heeft het kind in het passend onderwijs hulp
nodig. Eerst van de eigen juf of meester, maar als dat onvoldoende is dan moeten we in goed
overleg met alle betrokkenen kijken welke maatregelen nodig zijn om het kind te helpen.
Het laatste onderwerp, dat ook nog wel eens terug zal komen, ging over het afstemmen van de
leerlijnen in de verschillende groepen op elkaar. Hoe gebruiken we methodes en waar is onze eigen
inbreng. Een steeds terugkerend onderwerp dat blijvend onze aandacht heeft.
November.
De maand november is wat bijzondere activiteiten betreft een rustige maand.
Binnen de school wordt er in de verschillende groepen met veel plezier gewerkt aan de
verschillende thema’s. In de groepen 3/4 staat bijvoorbeeld muziek centraal.
U krijgt binnenkort de korte vragenlijst over het gebruik van de website. We willen natuurlijk graag
dat de communicatie zo goed mogelijk verloopt tussen ouders en school en we willen met deze
vragenlijst vaststellen welke rol de site in dit verband speelt. Het is belangrijk dat u deze korte
vragenlijst even invult, want hoe meer respons we krijgen des te beter we op de uitkomst van de
vragenlijst kunnen inspelen. U zult zeker op de hoogte worden gesteld van de uiteindelijke
resultaten.
Schoolfruit.
Net als u thuis vinden we het op school heel belangrijk dat de kinderen gezonde dingen eten.
Daarom ook hebben we besloten om weer mee te doen met de schoolfruit actie. Deze actie start in
de week van 13 november. Drie keer per week zullen de kinderen worden getrakteerd. In de week
daaraan voorafgaand zullen we met de kinderen hier ook over praten. De actie duurt volgens de
berichtgeving tot in april 2018, maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat we dan ook weer
stoppen met het eten van gezond fruit.
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Nieuws vanuit de groepen

Het voorleeskampioenschap. De beste van groep 7 en 8 mochten in de grote hal
voorlezen. Uiteindelijk won Hugo! Gefeliciteerd.
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Groep 6 is bezig met het thema water.
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Donderdagochtend kwamen er twee mannen van waterbedrijf Vitens een
gastles geven. Door middel van een PowerPoint, quiz en een proefje over de
zuurgraad van water hebben we weer meer informatie om mee aan de slag te
gaan!
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