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De kop is eraf!
De eerste week O4NT onderwijs zit erop en we kunnen terugkijken op een geslaagde
aftrap. Het is mooi om te zien dat na een week de kinderen het reilen en zeilen al behoorlijk onder de knie hebben. De reacties zijn allemaal erg positief. De eerste weken
van dit schooljaar hebben we gereserveerd om het organisatorisch helemaal neer te
zetten. Via de schoolbrief houden we u op de hoogte.

Kalender

Noodnummers

Normaal bent u van ons gewend
dat in de eerste week van het
schooljaar er een kalender verschijnt. Ook dit jaar komt deze kalender weer uit, alleen in de tweede week. Op opstart van O4NT
heeft zoveel tijd in beslag genomen
dat de kalender nog niet klaar is.

Volgende week krijgt uw kind een
lijst mee naar huis waar u uw
‘noodnummers’ kunt noteren. Deze
lijsten zijn voor de leerkracht om u
te kunnen bereiken in geval van
nood. Deze lijsten gaan ook mee
wanneer de groep bijvoorbeeld op
excursie gaat. Zo hebben we altijd
de meest recente nummers bij de
hand.
Ook adviseren wij om wijzigingen in
mijnschool.nl door te voeren.

Luizen
Afgelopen
week zijn alle
kinderen weer gecontroleerd
op luizen. Gelukkig zijn er
geen levende luizen aangetroffen, maar wel ‘oude neten’. Belangrijk is dat u uw
kinderen regelmaat controleert door te kammen. Op die
manier blijven we als school
luizenvrij.
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Snappet
Misschien heeft u het al via uw kind gehoord, maar op school werken we
veel met Snappet. Snappet is een online adaptief onderwijsplatform. Via
Snappet verwerken de kinderen de lesstof digitaal die in de verschillende ateliers is aangeboden. Doordat Snappet adaptief is wordt het niveau
van de werking automatisch aanpast aan de prestaties van het kind. Op
die manier krijgt elk kind werk op zijn of haar niveau. Hoe meer het kind
in Snappet werkt, hoe beter deze afstemming wordt.
Tijdens het werken in Snappet kijkt de leerkracht via een dashboard
mee. Op het dashboard ziet de leerkracht hoe ver de leerlingen zijn, hoe de prestaties zijn en hoe de
prestaties zijn opgebouw. Hierdoor kan de leerkracht direct inspringen daar waar het nodig is. Ook de
leerling krijgt direct feedback op zijn/haar werk. Is het antwoord goed of fout, hoe ver ben je en wat is
het niveau.
Omdat Snappet webbased is, kan er thuis ook gewoon gewerkt worden en heeft u als ouder inzicht in de
prestaties. Elke dag een rapport dus.
Tijdens de informatieavond (datum volgt nog) krijgt u hierover meer uitleg.

PBS
De komende periode zijn we vooral bezig om alles organisatorisch goed neer
te zetten. PBS is hierin erg belangrijk. Voor de kinderen is het prettig als overal dezelfde afspraken gelden en de leerkrachten op dezelfde manier reageren. Afgelopen week zijn we vooral bezig geweest met het gedrag op de gang,
het lopen op de trap en het gebruiken van de juiste stem. Hiervoor hangen er
door de hele school stemniveau kaarten om aan te geven wat er van de leerlingen verwacht wordt.
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Kies (extern)
Kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun ouders. Het overkomt ze. Hoe ze omgaan met de veranderde situatie kan zeer verschillend zijn.
Bij de spel-en praatgroep KIES kunnen kinderen de scheiding leren
begrijpen, een plaats geven en een manier vinden om te kunnen
omgaan met alles wat ze moeilijk vinden van de scheiding.
Onderzoek, door de universiteit Utrecht o.l.v. Ed Spruijt, heeft
aangetoond dan KIES helpt bij het beter verwerken van de scheiding en dat het contact en communicatie
met ouders verbetert.
Als kinderen, bij KIES, beter leren omgaan met de scheiding van hun ouders, kunnen blokkades in een
vroeg stadium worden opgeheven. Problemen zullen zich minder stapelen en kinderen zullen zo minder
gestoord worden in hun dagelijkse ontwikkeling. Voor meer informatie over KIES kunt u terecht op de
website: www.kiesvoorhetkind.nl
In kleine groepen en onder begeleiding van speciaal hiervoor getrainde begeleiders van KIES-groepen komen de kinderen 8 keer 1 uur bij elkaar. Het KIES programma vindt plaats op school, onder schooltijd.
Ouders willen zeker niet dat hun kind last heeft van de scheiding. Maar hoe kun je een kind hierbij begeleiden? Om uw kind aan KIES deel te laten nemen, is schriftelijke toestemming nodig van beide ouders of
voogd.
Heeft u belangstelling om uw kind deel te laten aan KIES, laat het weten aan de leerkracht van uw kind of
aan de intern begeleider van de school.

Informatie voor kinderen
Kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun ouders. Waar je wel voor kunt kiezen is jouw beste manier
om moeilijke dingen te verwerken en hoe je met moeilijke situaties omgaat.
Hoe en waar?
Bij de spel-en praatgroep KIES, op school. Bij KIES komen we 8 keer een uur bij elkaar, met kinderen van
jouw school en met speciaal opgeleide KIES coaches.
Wat doen we bij KIES?
praten over wat jij moeilijk vindt – horen hoe anderen daar mee omgaan – oefenen hoe je iets kunt
vertellen – jezelf proberen te begrijpen - de scheiding proberen te begrijpen
Hoe gaan we dat doen?
praten – spel – toneel – tekenen – schrijven en allerlei andere leuke activiteiten.
Zijn jouw ouders gescheiden, kort of lang geleden? Wil je daarover praten of van anderen horen? Wil je er
beter mee leren omgaan en kijken hoe anderen er mee omgaan? Kan je er al goed mee omgaan en heb je
tips om andere kinderen te helpen? Mag je van je ouders mee doen?
Geef je dan op voor KIES! KIES helpt!

