Opening kinderboekenweek

In deze nieuwsbrief o.a.:
Pagina 1
∗ Kinderboekenweek
∗ Schoolfotograaf
∗ Groepsinformatieavond
Pagina 2
∗ Onderwijskundige veranderingen in het schooljaar
2017/2018
∗ Positive Behaviour Support
∗ Snappet

Op woensdag 4 oktober openen we de kinderboekenweek! Lezen is ontzettend belangrijk voor kinderen en daarom organiseren we een aantal
leuke activiteiten voor de kinderen.

Opening Kinderboekenweek
Het thema is dit jaar “Gruwelijk eng!”! Op woensdag 4 oktober openen we om 8.30
uur op het plein de kinderboekenweek, hopelijk wordt dit
niet te eng……!
Voorlees– en tekenwedstrijd
Tijdens de kinderboekenweek houden we een voorleeswedstrijd voor de kinderen die al goed kunnen lezen en een
tekenwedstrijd voor de jongste leerlingen.
Naast deze activiteiten wordt er in de klassen op verschillende manieren aandacht aan het thema “gruwelijk eng!”
en de kinderboekenweek.

3 juffen in verwachting!
We hebben op school niet 1, niet 2, maar wel 3 juffen die in
verwachting zijn: Juf Dirkje, juf Lyanne en juf Inka!
Vervanging: Voor de vervanging van juf Dirkje (groep 5) is juf Simone al op school aanwezig. Juf Lyanne (groep 3A) zal worden vervangen door juf Marrit van Esch. Voor juf Inka zijn we nog op zoek
naar vervanging.
We wensen onze juffen een fijne zwangerschap en voorspoedige bevalling toe!

Belangrijke data:
Oktober:
3: Groepsinformatieavond

Schoolfotograaf voor portret– en groepsfoto’s
Op maandag 9 en dinsdag 10 oktober komt schoolfotograaf Dolf Groen
weer op school om portret– en groepsfoto’s te maken.
Binnenkort krijgt u
informatie over de planning en de mogelijkheid om u aan te melden voor het maken
van broer- / zusfoto’s die NA schooltijd worden genomen.

4: Opening kinderboekenweek
5: Staking (school gesloten)
9/10: Schoolfotograaf
10: Kijkles zwemmen
16: Zakelijke OR / MR
17: Studiedag team (kinderen
VRIJ)
30: Studiedag OPO Furore
(kinderen VRIJ)

Alle belangrijke data vindt u
op de schoolkalender en
ook in ons
ouderportaal!

Studiedagen / vrije dagen
Een aantal dagen in het schooljaar hebben we studiedaqen.
Op deze dagen volgen we als
team scholing en de kinderen
zijn dan vrij.
In de kalender vindt u deze data. De eerstvolgende vrije dagen zijn:

Donderdag 5 oktober
(staking)
Dinsdag 17 oktober
Maandag 30 oktober

Groepsinformatieavond: uw kind
legt uit!
Op dinsdag 3 oktober bent u van
harte welkom tijdens de groepsinformatieavond in de groep(en) van
uw kind(eren).
Tijdens de groepsinformatieavond krijgt u
informatie over hoe er in de groep gewerkt wordt, welke afspraken en regels er
zijn en met welke leermiddelen er gewerkt wordt. Uw kind legt u graag uit hoe
alles in zijn werk gaat.
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Onderwijskundige veranderingen 2017/2018

Positief gedrag afspreken en belonen als basis van onze nieuwe schoolbrede aanpak
Dit schooljaar starten we een drie jaar durende scholing om de sociaal emotionele ontwikkeling van de
kinderen en het schoolklimaat te stimuleren. De methode die we hiervoor gaan invoeren is de Positive
Behaviour Support. Als team geloven we erg in een positieve en duidelijke aanpak!
Positive Behavior Support is een effectieve aanpak binnen de gehele school, gericht op het expliciet maken en stimuleren van gewenst gedrag.
Net als ‘gewone’ vakken als taal, rekenen en biologie, kun je leerlingen gewenst gedrag leren, door duidelijk en consequent te zijn in wat je van hen verwacht.
Het doel van PBS is om de leerprestaties te verbeteren door een sociale omgeving te scheppen die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Hiervoor worden methoden aangereikt op het niveau van de school, de klas en
de individuele leerling.
De kernprincipes van PBS zijn:
1. Ontwikkel duidelijke gedragsverwachtingen
2. Communiceer en onderwijs je verwachtingen
3. Herken en bekrachtig gewenst gedrag
4. Minimaliseer de aandacht voor ongewenst gedrag
5. Wees duidelijk en consequent met de gevolgen
Belangrijke sleutelelementen hierbij zijn: preventie, effectief klassenmanagement, op data gebaseerde besluitvorming,
positieve interventies en samenwerken met ouders.
In de loop van de komende jaren hoort u hier (veel) meer over en zult u hiervan ook veel terugzien in de school!

Snappet vanaf groep 4 in alle groepen
Dit schooljaar werken alle kinderen vanaf groep
4 op hun eigen chromebook in Snappet bij het
reken– en taalonderwijs!
We zijn als team erg enthousiast over de mogelijkheden en de toegevoegde waarde van Snappet voor het
onderwijs. De leerkrachten hebben het gevoel meer
tijd te hebben voor de voorbereiding van lessen en de
ondersteuning van de leerlingen.
Tijdens de groepsinformatieavond hoort en ziet u alles
over het werken met Snappet. Uw kind(eren) en de
leerkrachten vertellen hier graag meer over.

Vignet gezonde school weer verlengd!
Sinds 4 jaar zijn we een officiële gezonde school
als het gaat om ons grote sport– en beweegaanbod. Na een hele positieve beoordeling en het opnieuw aanvragen van het vignet, mogen we ons
ook de komende vier jaar een gezonde school
noemen.
Filmopnames
De GGD heeft filmopnames op onze school gemaakt , omdat we als voorbeeld dienen voor andere scholen en er een promotiefilm gemaakt

Zwemdiploma behaald!
We feliciteren de volgende leerling met
het behalen van het
zwemdiploma:
A-diploma:
Suraya Al Sayed

