Veelzijdig leren, om kleurrijk te leven
Welkom
Amèl afgelopen week 4 jaar geworden. Ook zij mag nu naar de basisschool. Hartelijk welkom. We
wensen haar een fijne tijd bij ons op de Groen.
Evaluatie Ontruimingsoefening
Woensdag 6 november hebben wij een ontruimingsoefening gehouden. Bij de evaluatie van de
ontruiming zijn een aantal punten naar voren gekomen. Een van de punten was: nieuwe leerkrachten,
stagiaires, inval- en uitzendkrachten, hulpmoeders en overige gebruikers van het pand moeten op het
gebied van (brand) veiligheid goed worden ingewerkt.
Helpt u dus regelmatig bij ons op school? Vraagt u dan ook eens naar het ontruimingsplan. Het is een
overzichtelijk document.
De ontruiming verliep snel en goed.
Tevredenheidspeiling
Vorige week heeft u een envelop met een briefje van uw oudste kind ontvangen. Daar staan de
gegevens op voor een website, waar wij een oudertevredenheidspeiling hebben klaargezet.
U kunt deze tot 4 dec tijd invullen.
Wij proberen regelmatig een peiling uit te zetten, zodat wij als school informatie van ouders krijgen.
Tijdens de oudergroepsgesprekken en andere contactmomenten geven sommige ouders ons een
compliment of een aandachtspunt waar we als team over na kunnen denken.
Geboren
Juliet uit groep 3 heeft deze week een zusje gekregen. Van harte gefeliciteerd met de geboorte van
Saar. We wensen de ouders Gods zegen bij de opvoeding.
Motivatie en autonomie
In de afgelopen teamvergadering hebben we met elkaar gesproken over het onderwerp “gemotiveerd
leren en lesgeven”. Aan de hand van een stukje theorie uit het gelijknamige boek hebben we met
elkaar nagedacht over onze eigen motivatie en die van de leerlingen en dit gekoppeld aan onze
lespraktijk. In het komende jaar zullen we vaker bij deze onderwerpen stilstaan tijdens
teambijeenkomsten.
Voorleeswedstrijd
Na de herfstvakantie hebben de leerlingen van groep 7 & 8 een voorleeswedstrijd in de klas
gehouden. Elke klas heeft 3 kinderen voorgedragen aan de voorleeswedstrijd van de school. Maandag
18 november streden de 6 kandidaten voor de titel ‘voorleeskampioen’. Uiteindelijk is Willem die de
eerste prijs kreeg. Hij gaat door naar de regionale voorleeswedstrijd in de Bieb. Willem, van harte
gefeliciteerd.
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