Beste ouders/ verzorgers.
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De ouderavond over het inspectiebezoek en “Het Plan van aanpak”.
Dinsdag 16 oktober is er een informatieavond geweest over het voortgangsbezoek
van de Inspecteur van 11 oktober. De inspecteur was kritisch positief over de
voortgang van de verbeterpunten die we ingezet hebben. Vanuit de aanwezige ouders
is er een kritisch geluid wat betreft de informatievoorziening over wat er in de
groepen aan verbeterpunten zijn ingezet.
De kleutergroepen zijn allemaal gestart met “Kleuterplein”. In de groepen en de
gangen is dit duidelijk zichtbaar. Vanuit ouders hoor ik positieve geluiden over de
structuur en effecten van het werken met “Kleuterplein”.
In de groepen 3 t/m 8 is begonnen met het EDI model (Expliciete Directe Instructie).
De lesdoelen (“wat gaan de kinderen leren vandaag…”) staan iedere dag op het bord.
Tijdens de instructie wordt er gewerkt met wisbordjes, beurtenstokjes en veel
coöperatieve werkvormen waardoor de kinderen nog meer betrokken zijn bij de les
en ze veel oefenen met de aangeboden leerstof. Vraag aan uw kind(eren) over de
nieuwe manier van instructie zodat u hoort hoe fijn de kinderen dit vinden. Wanneer
u een les volgens het EDI model wilt meemaken in de groep van uw kind kunt u een
afspraak maken met de leerkracht.
Zodra ik het verslag van het bezoek van de inspecteur heb ontvangen, meld ik de
bevindingen in de nieuwsbrief. De inspecteur komt in maart 2019 langs voor een
volgend bezoek.
Rapportgesprekken.
In de week van 27 november zijn voor alle kinderen de rapportgesprekken met de
ouders/verzorgers gepland. U krijgt hiervoor een uitnodiging.
Water drinken en gezond eten. Als sportieve school drinken we zowel om 10.00
uur als om 12.00 uur water. Om 10.00 uur wordt er fruit gegeten. Tussen de middag
eten we een gezonde boterham. Dit is de afspraak die er met elkaar gemaakt is. Wilt u
erop letten dat uw kind zich aan deze afspraak houdt? Vanaf 12 november krijgen de
kinderen weer “Schoolfruit”. Op welke dagen uw kind geen fruit hoeft mee te nemen,
hoort u nog.
Sinterklaas. Zaterdag 17 november komt Sinterklaas aan in Nederland. Natuurlijk
komt hij onze school bezoeken. Wanneer de Sint met z’n Pieten langs komt op school,
krijgt u snel te horen.

Binnensportdag 21 november thema Sinterklaas. De eerste sportdag van dit
schooljaar komt eraan! Op woensdag 21 november is de “Sinterklaasbinnensportdag”. Hiervoor is hulp nodig. U kunt zich hiervoor opgeven bij Armelle.
Informatieavond voor groep 8. Dinsdag 13 november is de informatieavond voor
groep 8 over het voortgezet onderwijs. U krijgt hiervoor nog een uitnodiging.
Koffieochtend met een thema. “Kinderen en hun ontwikkeling” is het onderwerp
van de koffieochtend op maandag 26 november. Een interessant onderwerp voor alle
ouders. We rekenen op een grote opkomst.
Nieuws uit de Plusklassen. Wat gebeurt er allemaal in de Plusklassen?
In de plusklassen staan iedere week verschillende activiteiten centraal; een inkijkje!
 Een startactiviteit om de hersens even te kraken; wakker te schudden. Soms een
rekenpuzzel of -verhaal. Zo moest groep 4-5 uitrekenen hoeveel dagen een slak
erover doet om uit een put van 15 meter diep te klimmen, als hij iedere dag 5 meter
omhoog kruipt, maar tijdens zijn dagelijkse slaapje weer 4 meter naar beneden zakt.
 Filosofisch gesprek om de taalvaardigheid en het ‘’out of the box’’ denken te
stimuleren, maar ook elkaars mening te leren respecteren, want alles wat je denkt en
zegt in een filosofisch gesprek is goed. Zo hebben we gefilosofeerd over ‘Is het echt?’.
Verrassende antwoorden leverde dit op: want is een haarvlecht nog echt nadat hij
afgeknipt is? En hoe zit dat met een klein speelgoed vliegtuigje? Waarom vind je dit
echt of waarom niet?
 Hoofdactiviteit: we hebben bij een bordspel zelf spelregels bedacht. Daarbij was
het erg belangrijk om goed naar elkaar te luisteren en wat doe je dan als jouw idee
niet opgepikt wordt? Ook hebben we de kleur van rode kool onderzocht met behulp
van azijn en soda. En gezien hoe belangrijk het is om eerst goed het stappenplan te
bestuderen en niet meteen te beginnen, want dan is de kans groot dat de proef
mislukt.
 Bewegingsopdrachten doen we tussendoor ook, want wil je je hersenen goed
kunnen inzetten, dan moet je ook goed voor je lijf zorgen. En dan blijkt dat zelfs bij
het simpelste bewegingsspel ook concentratie en inzet van groot belang zijn.
 In de plusklassen 6-7-8 hebben we ook gezocht naar het ontbrekende woord in het
gedicht van de week. Dat valt nog niet mee. Zo kocht de knoflook nieuwe tenen in het
gedicht ‘’Lichaamsdelen te koop’’ en een kopje kocht een oor, een artisjok bestelde
een nieuw hart, maar wat zou de sinasappel willen kopen? Een huid? Een ader of
bloed? Een hand? Uiteindelijk bleek het om een navel te gaan…..oh ja,
navelsinaasappels. Helaas hier had niemand aan gedacht.
Naschoolse activiteiten. De naschoolse activiteiten zijn gestart. Het is erg goed om
te zien dat er veel kinderen meedoen met de verschillende activiteiten. Er zijn
verschillende activiteiten op het gebied van zowel sport als cultureel.

Het Kinderpersbureau gaat binnenkort van start. Dit is voor de leerlingen van de
groepen 6, 7 en 8. Zij krijgen hiervoor een uitnodiging.
Het continurooster. Ik ben hard op zoek naar extra begeleiding bij het buitenspelen
tussen de middag. Op dit moment zijn er twee begeleiders en dat is te weinig. Om de
kinderen veilig te laten spelen, zijn er bij iedere pauze drie begeleiders nodig.
Wanneer u wilt meehelpen, kunt u zich bij mij melden. Uw hulp is het meest nodig
van 12.15 uur tot 12.45 uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
Voortuin. In de herfstvakantie zijn de herstelwerkzaamheden van de Robert
Scottstraat voor de school beëindigd. Het resultaat is prachtig. Ook de voortuin van de
school wordt beplant. Het groengedeelte op het schoolplein achter de school wordt
binnenkort ook aangepakt. Straks ziet al het groen rond de school er weer netjes uit.
Laten we met elkaar ervoor zorgen dat de tuinen schoon blijven.
Regelmatig gaan onze groepen op excursie naar een museum een voorstelling of een
andere cultureel uitstapje. Ook bij het organiseren van de sportdag, het meelopen
naar en van de schooltuinlessen en het zwemmen op maandag van de groepen 4 en
de taalklassen is de hulp van ouders/verzorgers hard nodig. Zoals u in deze
Nieuwsbrief hebt kunnen lezen, geldt dit ook voor de komende tijd. Het is fijn dat we
op school beschikken over een zeer enthousiaste groep ouders die ons graag
meehelpt. Bij deze wil ik alle ouders die zich inzetten tijdens alle activiteiten hartelijk
danken. Ik hoop dat we het gehele jaar op u kunnen rekenen.
Ik wens u een fijne maand toe, Gerco Langelaan.

