Veelzijdig leren, om kleurrijk te leven
Typetuin
Goed nieuws!
We hebben voldoende aanmeldingen om van start te kunnen gaan met de typecursus!
Inschrijven is nog steeds mogelijk, er is nog plaats in de groep.
Hoe gaat de Typetuin om met late inschrijvingen?
“Op het laatste moment zijn er altijd nog inschrijvingen (mits natuurlijk nog plaats). Onze typecoach
heeft de 1e les een namenlijst van de ingeschreven deelnemers. Een deelnemer die niet op de lijst
staat volgt wel de 1e les, wij sturen kinderen niet onbegeleid naar huis. Aan het einde van de les krijgt
het kind een kaartje mee naar huis voor de ouders/verzorgers met de informatie om het kind alsnog in
te schrijven. T/m de 2e les kunnen kinderen instromen (bij voldoende plaats).”
SocialSchools Agenda
Een tip: Als u de activiteiten uit de agenda van SocialSchool over wilt nemen in uw eigen agenda, kunt
u het beste de agenda op de website van SocialSchools gebruiken. Deze is groter en geeft een
duidelijk overzicht. SocialSchool inloggen: de inloggegevens zijn dezelfde als voor uw app.
Een aantal ouders vroeg naar de dagen dat we een continurooster draaien. Dit jaar hebben we er 2,
deze zijn pas in het tweede helft van het jaar.
Er wordt regelmatig een activiteit toegevoegd. We zullen de activiteiten in de nieuwsbrief kort blijven
vermelden, zoals u gewend was toen we nog een papieren agenda hadden.
SocialSchools reacties
Op dit moment hebben we als leerkrachten gekozen om de mogelijkheid om een privé gesprek te
starten via SocialSchools toch uit te schakelen. We kregen van te veel kanten vragen en gesprekken.
We kiezen er vooralsnog voor om de e-mail te blijven gebruiken, om zo de communicatie
overzichtelijk voor ons te houden en geen gesprekken over het hoofd te zien.
Ouderavond groep 8
Op 19 november zullen de kinderen van groep 8 een LEV training krijgen over jezelf zijn, het
puberbrein en omgaan met groepsdruk.
‘s Avonds zal er een ouderavond gehouden worden die aansluit bij de training die de kinderen gevolgd
hebben. Op die avond krijgt u ook informatie over de overstap naar het voortgezet onderwijs.
De ouderavond begint om 19.30 uur.
Geboren
Wij zijn de geboorte van Benjamin vergeten te noemen. Op 4 september is er bij Juf Hannah Visser,
invaller bij ons op school, een zoontje geboren. Benjamin is het broertje van Levi, Cedric. We
feliciteren hen van harte en wensen hen Gods zegen toe bij de opvoeding van Benjamin.
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Oudergroepsgesprek groep 3, groep 5/6 en groep 1/1i
Afgelopen week hebben we het oudergroepsgesprek gehad met de ouders van groep 3. Als school
hebben we weer een aantal denkpunten gekregen. Het is fijn om op deze manier van gedachte te
wisselen en op de hoogte te blijven van de verwachtingen van ouders. En als ouders van de groep
bent u weer eens met elkaar in contact gekomen.
Wegens omstandigheden hebben we het oudergroepsgesprek van groep 5/6 moeten verzetten naar
woensdag 2 oktober. U kunt zich weer opgeven via de agenda van SocialSchools.
Het oudergroepsgesprek van groep 1/1i zal plaatsvinden op dinsdagavond 8 oktober. U kunt zich
opgeven via de activiteit in de kalender van SocialSchools. Aansluitend aan dit gesprek is de
informatieavond voor alle kleuterouders. De ouders van groep 1/2 kunnen hun aanwezigheid
aangeven via SocialSchools op de activiteit informatieavond.
Opening projectweek
Op 1 oktober willen we schoolbreed starten met het project ‘Reis mee’ (thema van de
kinderboekenmaand). We willen het project op een ludieke, speciale manier openen. Op het plein
gaan we bijzondere voertuigen tentoonstellen. Deze tentoonstelling is van 08.45u-11.00u. De groepen
zullen de tentoonstelling om beurten bezoeken.
We houden het nog een beetje geheim, maar u kunt dinsdagmiddag vragen naar de ervaringen van
die dag.
Projectweken
De komende 3 weken zullen we met de kinderen, met name op de middagen, stilstaan bij het thema
‘Reis mee’. Elke groep zal dit op zijn eigen wijze uitwerken.
Donderdag 17 oktober hebben we om 15.00u een tentoonstelling van zelfgemaakte voertuigen. U bent
van harte welkom.
Regel van de week
In de eerste 3 weken hebben we de onderstaande 5 regels met de leerlingen besproken. We hebben
besproken wat de klas belangrijk vindt in de omgang met elkaar. De afgelopen week stond de eerste
regel centraal. Komende week richten we onze aandacht op de tweede regel.
1.
We luisteren naar elkaar.
2.
We respecteren elkaar.
3.
Ruzies lossen we op.
4.
We gaan zorgvuldig om met de materialen.
5.
Ik ben rustig in de school
Een hartelijke groet,
Mede namens alle leerkrachten van de Groen
Marieke de Jager

