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MR-vergadering
Leerlingenraad
Groep 8 naar Domunder
Groep 6 naar Museum Speelklok
Groep 8 naar theaterstuk “De Krijtkring”
Groep 4 naar theaterstuk “Robotje”
Klassenpresentatie Apen, groep 5 en 8

BEDANKT OUDERS !
Op 5 oktober was het de dag van de leerkracht. We werden weer
erg in het zonnetje gezet door de ouders van de OR. Na een
vergadering en vermoeide werkdag konden we heerlijk genieten
van een aangeklede borrel in het ouderlokaal. Dit voelde echt als
een verwennerij en werd zeer gewaardeerd!
Bedankt!

HET JAARPLAN
In de bijlage bij deze INFO 4 ziet u het jaarplan voor het schooljaar
2018-2019. Hierin staan alle speerpunten voor het komend
schooljaar. Heeft u hierover vragen, loop even binnen bij de
leerkracht van uw kind of bij Janine Ziemerink. Wij geven graag meer
verduidelijking wanneer dit nodig mocht zijn.

LAAT-ZIEN-WAT-JE-KAN-SHOW!
Vlak voor de herfstvakantie hebben we een start gemaakt met de
“Laat zien wat je kan show”. We willen als school de talenten van elk
kind meer ‘in the picture’ zetten. Die giraffe staat ergens voor ….dus
steek die nek maar uit! Iedereen mag laten zien waar hij/zij trots op is
dan wel goed kan of graag doet.
De show komt elke maand in elke groep terug! Half november is het
alweer zover!
Wat erg leuk en inspirerend is, dat er zelfs ouders mogen deelnemen
aan de “Laat zien wat je kan show”. Dat is deze 1e ronde ook al
gebeurd, enorm leuk!
De kinderen hebben van elkaar genoten en ook de leerkrachten
hebben de soms ongekende talenten van de kinderen kunnen zien,
horen en bewonderen. We zien uit naar de shows die volgen…. via
Social Schools houden we u zeker op de hoogte!

Hajar (groep 4) en haar
trucjes met de Magic String

Prachtige taekwandooefeningen van Dina (Beren)

KOFFIEOCHTEND: ZELFSTANDIG LEREN OP DE DA COSTA
In alle groepen wordt veel aandacht besteed aan zelfstandig
werken. Kinderen vinden het doorgaans leuk om zelf iets te doen.
Het ene kind vindt het nog wat moeilijk en vergeet afspraken terwijl
de ander het ziet als een soort van vrijheid en hiervan geniet. Als
team hebben we gezegd dat we hierin nog een stap verder willen
gaan.
De wereld om ons heen verandert. Dit vraagt om mensen die zich
snel kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden en snel
kennis en vaardigheden kunnen verwerven. We willen dat onze
kinderen gelukkig worden en goed kunnen functioneren in nieuwe
omstandigheden. Hoe kunnen wij onze kinderen op school hierop
voorbereiden? Wij hechten er veel belang aan dat ouders over dit
onderwerp met ons meedenken. Vandaar dat we een kleine groep
ouders (groep 1/2) hebben uitgenodigd om hierover met ons mee te
denken.

Deze ouders hebben gekeken in de olifantengroep en groep 3, 5, 7.
Ze hebben geobserveerd wat er allemaal aan de muren hangt, hoe
de leerkracht lesgeeft en hoe betrokken de leerlingen hierbij zijn. Dit
alles in het kader van het zelfstandig leren.
Vervolgens hebben ouders in groepjes drie vragen beantwoord:
Wat viel u op in de klas?
Wat vindt u dat zou moeten blijven / goed is?
Welke tips heeft u?
Een van de veelgehoorde reacties van ouders was; wat hangt er
veel in de klas aan de muren. Zijn dit niet teveel prikkels voor de
kinderen, worden ze niet gek van al die informatie? Als tip werd
meegegeven, stel deze vraag eens aan de kinderen. Wat vinden zij?
Een andere tip was; kan het digibord niet efficiënter ingezet worden
i.p.v. al die spullen aan de muur? Ook een tip was om als school
goed na te denken over het belonen en erkenning geven wanneer
een leerling positief zelfstandig gedrag laat zien waardoor hij/zij veel
leert.
Ouders vonden het soms ook allemaal erg gestructureerd in de klas
en vroegen zich af of er niet meer leefruimte kon komen voor de
kinderen of even een moment voor ontspanning tussendoor.
We hebben per groep besproken wat er gezien werd. Als school
hebben we dit dezelfde dag teruggekoppeld met de leerkrachten.
Volgende week doen we dit gezamenlijk nog eens tijdens een
teamoverleg. We houden u op de hoogte hoe we samen met de
leerlingen het onderwerp meer zelfstandig leren en meer
verantwoordelijkheid gaan aanpakken. Een hele klus maar gelukkig
wel samen met de leerlingen en ouders.
Reuze bedankt, alle
ouders die bij de
koffieochtend aanwezig
waren voor uw inbreng.

KLASSENPRESENTATIE
Het is pas over ruim 3 weken, maar nu vast een waarschuwing. Op
woensdag 21 november om 8.45 uur gaan groep 5, groep 8 en de
Apengroep weer helemaal los! In de theaterkuil. Want…………
Klassenpresentatie! De kinderen van deze groepen zullen laten zien
wat zij de afgelopen weken zoal in de klas hebben gedaan en
geleerd. Bent u (ouder, opa, oma, andere belangstellende) in de
gelegenheid om deze klassenpresentatie bij te wonen, laat die kans
dan niet liggen!
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Conflict?
Denk aan het stappenplan!

