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Ontdek jezelf, groei samen

NIEUWSBRIEF 6
Februari 2019
Maandkalender februari
4-6-7 februari: definitieve adviesgesprekken
groep 8
8 februari: Valentijnsdisco gr 6/7/8
11-16 februari: schoolthema Liefde
13 februari: rapporten mee
15 februari: leerlingen om 12.30 uur/excursie
6/7
18-22 februari: Voorjaarsvakantie
25 februari: groep 7/8 vrij + start ouderkindgesprekken
27 februari: luizencontrole
Inhoud studiedagen
Uw kind is al meerdere dagen vrij geweest
vanwege studiedagen van het team. De eerste
scholingsdagen gingen over de fijne kneepjes
van de onderwijskundige manier van
instructie geven. Het directe instructiemodel
als leidraad van een les. Heel voorspelbaar en
herkenbaar voor uw kind. Op het bord staan
de lesdoelen beschreven en er is een
duidelijke volgorde van activiteiten. Volgens
breinwetenschappers is deze manier van
lesgeven doeltreffend. Verder gaan wij nu
dieper in op de pedagogische kant van het
lesgeven. Over aspecten van opvoedkundige
zaken laat Marcel van Herpen met
Pedagogisch Tact samen met ons zijn licht
schijnen. "Wat ik heb, geef ik.

Wat ik heb gegeven, ben ik niet kwijt.
En wat ik heb gekregen, krijg ik nooit
meer op!"
Aldus Marcel
Verzinner-Verteller-Verbinder
Ook richten wij ons naast de pedagogischdidactische studiedagen op
Talentontwikkeling van alle leerlingen. Daarbij
worden de behoeften van de hoog- en
meerbegaafden in onze groepen nog eens
voor het voetlicht gebracht. U leest het al: als
de kinderen vrij zijn, dan zitten wij niet stil!
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Valentijnsdisco
Vrijdagavond 8 februari is traditiegetrouw de
Valentijnsdisco voor leerlingen van groep 6/7
en 8. We beginnen om 19.00 uur en zullen om
21.00 uur het feest beëindigen. Deze
leerlingen zijn ’s middags om 12.00 uur uit om
zich mentaal voor te kunnen bereiden op het
avondprogramma.
Leerlingenraad
De leerlingenraad is inmiddels twee keer
bijeen geweest. De eerste keer in één groep
en de tweede keer in twee groepen. Een
greep uit de onderwerpen: vanuit de
leerlingenraad kwam naar voren dat de
kinderen zich prettig voelen op school. Er
wordt volgens de afgevaardigden niet of
nauwelijks gepest. De leerlingen denken dat
dit komt door de Kiva lessen die zij allen
krijgen. Fijn om te horen en dat willen wij
graag zo houden! Verder wordt er nog
gebrainstormd over de besteding van de
sponsorgelden van de afgelopen jaren. Dit is
ondertussen een bedrag van ong. € 1500,-. Er
wordt gekeken naar buitenspeelmateriaal.
Een ander onderwerp was de honden- èn
kattenpoep op het schoolplein….. Nogmaals
doe ik een appèl op alle bezoekers van ons
schoolplein: het terrein is verboden voor
honden!!! En mocht u toch na schooltijd
honden met hun baasjes op het schoolplein
tegenkomen, zou u ze dan vriendelijk willen
verzoeken ons schoolplein schoon te houden?
Want poep aan je schoen is geen doen! Alvast
dank
voor
uw
oplettendheid!
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Excursie groep 6/7
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Nationale Voorleesdagen
Het landelijke voorleesfeest, dat voor de 16de
keer van start ging, werd op 23 januari door
mevrouw Ellen Voskuilen van Zaan Primair
geopend met het boek “Pudding Tarzan”. Alle
leerlingen en juffen hebben ademloos naar
haar geluisterd. Het was een goed begin van
veel voorleesplezier!

Het Zaans Natuurmuseum presenteert voor
groep 6/7 de op kinderen afgestemde Dinoexpo,
met
onder
meer
detailrijke,
natuurgetrouwe
kleine
dino-modellen,
afgietsels van tanden en klauwen van T.rex en
Velociraptor, versteende dino-eieren, een
replica van een Allosaurus kop, een replica van
een reuze Brachiosaurus dijbeen. Er is een
mooie collectie fossielen te bezichtigen. Voor
vervoer op 15 februari van 9.00 – 10.00 uur zal
juf Sabine een beroep op u doen via de
schoolpraat app.
Rookvrije zone
Zoals u wellicht allang weet is ons schoolplein
een rookvrije zone! Wij zijn van mening dat
uw kind recht heeft op een zorgeloze rookvrije
plaats om te spelen. Uit onderzoek blijkt dat
kinderen en jongeren die anderen zien roken,
zelf ook eerder gaan roken. Een rookvrij
schoolterrein beschermt hen ook tegen de
schadelijke gevolgen van meeroken. Wij doen
graag een beroep op uw verantwoordelijkheid
om onze nieuwe generatie deze plek te
gunnen en elkaar erop aan te spreken niet in
het
zicht
van
de
leerlingen
te
roken.

Ouder- kindgesprekken
De leerlingen van groep 1 tm 7 krijgen hun
rapporten op 13 februari mee. In de week na
de voorjaarsvakantie kunt u weer inschrijven
voor de ouder- en kindgesprekken. Daarin
wordt de huidige ontwikkeling in relatie tot de
toekomstige ontwikkeling van uw kind met de
juf besproken. Mochten er onduidelijkheden
bestaan, schroom niet want u bent altijd van
harte welkom!
Zelfstandigheid
In een van de voorgaande nieuwsbrieven
schreef ik iets over het belang van het
bevorderen van de zelfstandigheid van uw
kind. Bij ons op school is daarom een regel,
zoals de meesten van u weten, dat uw kind
vanaf groep 3 zelfstandig naar binnen gaat, de
jas aan de kapstok hangt, broodtrommel etc in
de bak stopt en zich geheel zelfstandig aan- en
uitkleedt voor een gymles. Ik reken op uw
steun om samen de weg naar zelfstandigheid
te bereiken.
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