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Positive Bahavior Support (PBS)
Aankomende week is het lekker
herfstvakantie. Voor de kinderen
mooi een week om lekker uit te rusten. Na een week vakantie moeten
de kinderen weer even wennen aan
school. Wat zijn de afspraken ook als weer? Hoe gaan
we met elkaar om? En wat wordt er van mij verwacht? Om de kinderen hier goed in te begeleiden
werken we de eerste week in de stamgroep. In deze
week zijn er een aantal activiteiten die de kinderen
helpen om weer in de schoolsfeer te komen.

Jantje Beton
In september hebben we met de hele school loten verkocht voor Jantje
Beton. Samen ruim 500 lopen. Dit
betekent dat we als school ongeveer
750,- overhouden en aan ons pleinbudget kunnen toevoegen. Hiermee hebben we genoeg budget om een begin te maken met ons plein.
Binnenkort hoort u hier meer over.

Ouderraad op mijnschool.nl
Vanaf 1 november heeft
de ouderraad een eigen
account op mijnschool.nl.
Hierdoor kan de ouderraad rechtstreeks communiceren met alle ouders. Hierbij valt te denken aan het aankondigen van activiteiten of het vragen om hulp van ouders. Op deze manier kan de ouderraad haar taak om de samenwerking met ouders
te vergroten nog beter uitvoeren.

Agenda
28-10 | WINTERTIJD
29-10 | hele week IOP gesprekken
29-10 | Juf Veronique terug van verlof
09-11 | Juf Marloes jarig
09-11 | Juf Evelien met verlof
19-11 | OR vergadering
23-11 | Schoolbrief 4

Financieel overzicht
Zoals u gewend
bent
krijgt u na de
herfstvakantie
van
school
het
financieel
overzicht. Op
dit overzicht
staan
de
kosten voor
het huidige schooljaar. Deze kosten bestaan uit een vrijwillige ouderbijdrage
voor onze ouderraad en een bijdrage
voor kamp of schoolreis.
Bij het financieel overzicht verschijn dit
jaar ook een begeleidende brief met
betaalinformatie en een verantwoording.
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Fietsverlichtingsactie
Afgelopen woensdag zijn alle fietsen van de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 gecontroleerd op verlichting. Bijna alle fietsen zijn ‘oké’ bevonden door
vrijwilligers vanuit de ANWB. Daar waar nodig zijn kleine reparaties uitgevoerd. Goed verlicht zijn is van levensbelang. Niet alleen voor automobilisten, maar ook voor jou als fietser.
Nog veel te vaak gaan fietsers niet goed verlicht door het verkeer en dat zorgt voor gevaarlijke situaties. Wist je dat de kans op een aanrijding met 20% afneemt met goede fietsverlichting? Dus: Zet je licht aan!

Gepersonaliseerd leren
Afgelopen schooljaar zijn we begonnen met het organiseren van gepersonaliseerd leren. Voorheen noemden we
dat O4NT (onderwijs voor een nieuwe tijd). Deze naam
wordt echter steeds minder gebruikt en zal ook op onze
school niet meer gebruikt worden.
Gepersonaliseerd leren betekent dat kinderen invloed uit
kunnen oefenen op ‘wat’ ze leren en ‘hoe’ ze leren. Dit
werkt motivatie verhogend waardoor kinderen beter gaan
leren. Natuurlijk blijven de landelijke schooldoelen voor
iedereen hetzelfde.
Op onze school hebben we gepersonaliseerd leren georganiseerd met samenwerkingspleinen, een stilteplein, vakspecialisten en voor elk kind een eigen onderwijsplan. Ook na de vakantie blijven we dit op dezelfde manier doen, alleen nu binnen de eigen stamgroep. Kinderen kunnen in het lokaal kiezen voor uitleg, samenwerken of zelfstandig werken. De verschillende vormen van werken gebeuren op verschillende plekken in het lokaal. Kinderen die
goed zelfstandig kunnen werken mogen op de zelfstandigwerkplekken buiten de groep werken.
De stamgroepleider wordt hiermee verantwoordelijk voor alle primaire vakken (lezen, taal
en rekenen). Dit is bij het IOP gesprek makkelijker. In het lokaal kan de eigen leerkracht het
samenwerken en het zelfstandig werken begeleiden en de instructies verzorgen.
Op de middagen werken we groepsdoorbroken. De kinderen mogen (deels) kiezen aan welke activiteiten ze mee gaan doen, in welk lokaal en bij welke leerkracht.

