Openbare Basisschool & Integraal Kindcentrum

Ontdek jezelf, groei samen

NIEUWSBRIEF 2
Oktober 2018
Maandkalender oktober
1 oktober: Voorlopige adviesgesprekken
groep 8 met leerlingen en ouders
2 oktober: Start Brede Schoolactiviteiten
3 – 12 oktober: Kinderboekenweek ‘Kom erbij’
en projectweken Vriendschap van Kiva
5 en 8 oktober: Studiedagen; kinderen vrij
16 oktober: Sportdag hele school
22 – 26 oktober: Herfstvakantie
18 oktober: Leerlingenraad en voorstellingen
voor groep 1 t/m 3 Spin en Spook (Fluxus) en
6 t/m8 in De Kaasfabriek
31 oktober: Luizencontrole na de vakantie
Herfst
De herfst is begonnen en dat merken we aan
het weer. We hebben in deze periode van het
jaar meer slaap nodig, maar op tijd op school
komen is belangrijk! We starten om 8.30 uur.
Zelfredzaamheid
Uw kind voelt zich autonoom om zelf de regie
te nemen over zijn/haar leerproces. Dat
juichen wij van harte toe en stimuleren dit ook
enthousiast. Daarom is het handig en
verstandig dat u dat ook doet door uw kind
zelf kleine taakjes te laten uitvoeren zoals zelf
de jas aan de kapstok hangen of het
lunchpakket in de mand doen. Ook weet uw
kind dat het zelf spullen weer moet opruimen
als het klaar is met spelen. De weg naar
zelfstandigheid is de kansen die wij uw kind
samen bieden!
Kinderboekenweek 3 - 12 oktober
De Kinderboekenweek staat in het teken van
vriendschappen. Hoe je die maakt en hoe je
deze onderhoudt. ‘Kom erbij’ zegt al genoeg
over jouw vriendje, mattie, makker, bff,
kameraad, homie, maatje, bestie of hoe je je
vriendjes ook noemen wilt. We grijpen dit op
sociaal emotioneel niveau aan om van te leren
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en willen stimuleren dat leerlingen zelf lezen
of
anderen
voorlezen
en
over
vriendschappen/relaties
kunnen
leren.
Vanzelfsprekend is het altijd goed om uw kind
thuis voor te lezen. Uw kind leert kritisch te
luisteren doordat u hem/haar de juiste vragen
stelt. Begrijpend luisteren is handig om goed
te begrijpen wat je (later) leest. Er komen
nieuwe woorden of uitdrukkingen voor in
boeken en samen van een boek genieten door
er over te praten is een grote winst! Taal is
belangrijk als het gaat om relaties! In onze
KiVa lessen komen deze aspecten van
taalvaardigheid
aan
bod.
KiVa

Week van de vriendschappen sluit dus
naadloos aan bij de Kinderboekenweek.
Oproep: hulpouder Kinderboekenweek
Elke ochtend tijdens de Kinderboekenweek
zitten moeder Mariska Pauli en Muruwet klaar
om uw bestelling van nieuwe kinderboeken te
verzamelen. Met deze hopelijk lange
bestellijst krijgt de school korting bij de
boekhandel. (Bij aankopen voor ten minste
€10,- ontvangt u het kinderboekengeschenk
De eilandenruzie van Jozua Douglas.) Onze
school profiteert mee als er door u wordt
besteld, zo komen wij weer aan verse boeken!
Om Mariska te helpen vragen wij tevens een
hulpouder die u graag helpt met het invullen
van de bestellijst. Dit klusje kost weinig tijd en
als u ’s morgens toch uw kind brengt is het
ene gemakkelijk met het andere te
combineren.
Schoolpraatapp
Allerlei nieuwsberichten, afmelden van uw
kind of de activiteiten zoals studiedagen zijn
terug te vinden op de schoolpraat app. Dat is
allang bekend, alleen blijkt nu dat niet alle
ouders staan ingelogd op de juiste groep.
Vervelend, want dan mist u belangrijk nieuws.
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Geen nood: even omzetten van
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Stagiaires
We begeleiden dit schooljaar 2 stagiaires. Eén
studente verbonden aan de PABO-HvA en één
studente onderwijsassistente-Regio College.
Als school vinden we het belangrijk om
studenten met ambitie een goede leerplek te
bieden. Er kan veel geleerd worden van ons
ervaren
team!
Juf
Macey
is
onderwijsassistente op donderdag en vrijdag
in groep 2 /3 (zie rechter foto onder), juf
Praviena (zie foto) op dinsdag in groep 2 /3.

Leerlingenraad
Na de voorronde in de klassen zullen de
leerlingen die gekozen zijn afgevaardigd
worden in de leerlingenraad. Deze raad
behartigt de belangen van de klasgenoten.
Onder leiding van een leerkracht zal
nagedacht worden over uiteenlopende zaken.
Zij zullen u op de hoogte houden.
Brede schoolactiviteiten
Van survival tot cupcakes bakken, het kan
allemaal na schooltijd. Misschien zijn er nog
plaatsen vrij? Daarvoor kunt u kijken op onze
website. Inschrijven kan digitaal via systeem
GRAS.
Voorlopige adviesgesprekken groep 8
De leerlingen van groep 8 gaan met de juffen
in gesprek welke richting zij op kunnen van
het VO. Bij deze gesprekken zijn wellicht de

ouders/verzorgers van harte uitgenodigd. Bij
dit startgesprek zijn gespreksformulieren
meegegeven ter voorbereiding van het
gesprek.
Voorstelling Fluxus groep 1 t/m 3
Donderdag 18 oktober gaan de kinderen van
groep 1 t/m 3 kijken naar de voorstelling ‘Spin
en Spook’. Dat is alleen mogelijk als er genoeg
ouders zijn die ons daar naartoe kunnen
brengen. Fluxus zit aan de Westzijde te
Zaandam. Opgeven kan bij de leerkrachten.

Oproep: Melden overlast bij gemeente
Vaak spelen er buiten schooltijd op ons
schoolplein kinderen. Dat is een groot goed
omdat buitenspelen belangrijk is voor hun
ontwikkeling. En ook fijn in hun eigen
omgeving! Helaas gebeuren er na schooltijd
ook vervelende dingen die het plezier van
anderen bederven. Om daar met elkaar iets
aan te doen is het belangrijk dat u daar zelf
een melding van maakt bij Gemeente
Zaanstad. U kunt op de homepage van
Gemeente Zaanstad gemakkelijk inloggen en
een meldingsformulier invullen. Samen zijn we
sterk en kunnen we een vuist maken tegen
degenen die anderen een plezier ontnemen.
Tevens blijft de directie in gesprek met de
wijkagent. Dus er is nog altijd aandacht voor
het kunnen blijven buitenspelen op ons mooie
schoolplein.

