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Week van de welkomstgesprekken
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Een nieuw schooljaar
We hopen dat iedereen heeft genoten van
een mooie zomer en weer energie heeft
opgedaan voor het komende schooljaar.
De oudsten krijgen deze week de nieuwe
schoolkalender mee naar huis.
We hebben er als team weer veel zin in en
hopen samen met uw kinderen een prachtig
schooljaar te hebben.
Welkom
Aan het begin van dit schooljaar hebben we 5
nieuwe kinderen welkom mogen heten: 4 in
de middenbouw en 1 in de onderbouw. In
september komen daar nog 2 leerlingen in de
onderbouw bij.
Bedankt!
Wij willen degene die in de vakantie ons
zijplein heeft bevrijd van onkruid bedanken.
Dit mag natuurlijk altijd anoniem, hoewel we
natuurlijk wel een beetje nieuwsgierig zijn wie
ons zo goed heeft geholpen.
Welkomstgesprekken
Vanaf deze week liggen de intakelijsten in de
hal, zodat u een tijd kunt
kiezen die u past. De
leerkrachten willen graag
van ieder kind iemand
spreken.
Inloop
Op donderdag 12
september van 8.30 tot
8.45 uur is er voor de
ouders gelegenheid om mee te kijken in de
groep. De kinderen laten u dan zelf zien waar
ze mee werken. (methodes en schriftjes). Dit
geldt voor de onder-, midden- en bovenbouw.
Rekenen
Dit jaar zijn we begonnen om schoolbreed
aan dezelfde rekenthema’s te werken. Zo
kunnen we de instructies samen voorbereiden

wat de doorgaande leerlijnen en de kwaliteit
van ons onderwijs ten goede komt.
De eerste twee weken staan in het teken van
cijferen. In de onderbouw gaat dit tot 20, in
de middenbouw tot 100 of tot 1000, in de
bovenbouw tot 10.000 en/of tot
1.000.000.000.
De derde week staat in het teken van geld en
de vierde week van klok kijken en tijd.
Studiedag 23 augustus
Tijdens de studiedag zijn we bezig geweest
met het ontwerpen van een ritmisch
weekplan.
In alle bouwen hangt dat plan, zodat te zien
is wanneer de kinderen wat krijgen.
Daarnaast wordt er in iedere groep gewerkt
met een dagplanning. Dit is voor de kinderen
prettig, voorspelbaarheid bevordert het
gevoel van veiligheid. Voor de leerkrachten is
het prettig, omdat we zo nog beter kunnen
samenwerken.
Nieuw is dat we met blokuren gaan werken,
blokuren taal en blokuren rekenen. Tijdens
het blokuur werken kinderen aan hun eigen
leerdoelen. Dit kan zijn op papier, in Snappet
of met een spelletje.
Kamp / Schoolreisje
Groep 4 t/m 8 gaat van 30 oktober t/m 1
november naar Het Zeehuis in Bergen aan
zee.
Uiteraard ontvangt u nog gedetailleerde
informatie voor vertrek.
Het schoolreisje met de onderbouw staat
gepland op maandag 23 september, naar het
Zuiderzeemuseum.
Voor kamp en/of schoolreisje ontvangt u een
binnenkort een rekening voor de eigen
bijdrage. De kampbijdrage bedraagt € 55,00
per kind. De eigen bijdrage voor het
schoolreisje is € 15,00.

Oproep
Wasouders
Wij zoeken nog ouders
die de hand- en
theedoeken en dweiltjes
voor ons wil wassen.
U kunt zich aanmelden via de leerkracht.

