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Kinderboekenweek
Studiemiddag

Woordje van de directeur.
Nog een paar dagen voor de herfstvakantie en het
eerste ’blok’ van het schooljaar zit er op.
In de eerste periode moeten de leerlingen wennen
aan hun nieuwe juf of meester, bouwen de
leerkrachten een band op met de leerlingen en
zorgen we samen voor een veilig schoolklimaat.
Voor mij persoonlijk is deze periode ook een periode
van gewenning geweest.

Deze week heten wij welkom:
In groep 1-2a: Fébe Krul en Floortje Oud

We wensen jullie met je ouders heel veel
plezier bij ons op school en we hopen dat jullie
je snel thuis zullen voelen bij ons.

-

Kennismaken met het team, de leerlingen en
de ouders/verzorgers;
veel informatie tot me nemen om zo zicht te
krijgen op de structuur binnen de school;
klassenbezoeken om het onderwijs ook echt
in de praktijk te zien.

Na deze eerste periode kan ik zeggen: ‘Een leuke
school, een mooie uitdaging!’
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Op 5 oktober hebben zijn we als leerkrachten
gestaakt om onze stem te laten horen!
Deze week hebben we een studiedag gehad met als
thema ‘Hoe leren kinderen en wat is daarin de rol
van de leerkracht?’ In deze nieuwsbrief kunt u daar
iets meer over lezen.
Na de herfstvakantie starten we met een Engelse
week. De presentatievieringen begin november
zullen in het Engels gehouden worden. Een uitdaging
voor de kinderen en de leerkrachten.

De afsluiting van de Kinderboekenweek is op vrijdag 20 oktober om 8.45 uur buiten op het podium. We
presenteren gemaakte werkstukken en sluiten af met het lied van Kinderen voor Kinderen “Gruwelijk eng”.
De kinderen mogen deze dag verkleed op school komen, natuurlijk doen ze dit gruwelijk eng.
Wij hopen dat u komt kijken bij de afsluiting!

Lezen is leuk en stimuleert bij kinderen de taalontwikkeling.
‘Sparen voor je schoolbieb’
We willen alle (groot)ouders en verzorgers bedanken voor de kassabonnen van Bruna. We mogen voor
€ 110, een mooi bedrag, nieuwe boeken aanschaffen.

De studiedag
Dinsdag 17 oktober hebben we als leerkrachten van SKO de Streek een
studiedag gehad met als thema ‘Hoe leren kinderen en wat is daarin de rol van
de leerkracht?’
De openingslezing is verzorgd door Mark Mieras, een wetenschapsjournalist die
zich specialiseerde in de ontwikkeling van hersenen. Hij heeft gesproken over de
koppeling tussen de ontwikkeling van het brein en het motiveren van kinderen.
Aansluitend zijn er workshops gegeven over o.a. hoogbegaafdheid, motorische ontwikkeling, begrijpend
lezen, het onderwijs in 2032, de kwaliteit van het onderwijs en hoe kunnen we dit verhogen, het talent van
kinderen in het licht van de digitale wereld, onderzoekend leren in de groepen 1 t/m 3, feedback geven en
ontvangen, de digitale wereld in relatie met Wereld oriëntatie en Teken je gesprek, een visuele
gespreksmethode.
We kijken terug op een inspirerende dag. Een dag van informatie krijgen en ervaringen delen.
Binnen het team gaan we onze bevindingen inventariseren en kijken welke informatie wij hieruit gaan
gebruiken/toepassen.
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Teldatum 1 oktober
1 oktober is de teldatum voor de
leerlingbekostiging voor het schooljaar
2018-2019. Het is daarom voor ons een
belangrijke datum.
Op 1 oktober 2017 hebben we 363 leerlingen geteld.
In de voorgaande jaren:
2016: 360
2015: 355
2014: 361.
We blijven dus ongeveer constant, qua
leerlingenaantal. Mooi!

Ontruimen
In de afgelopen periode hebben we
tweemaal een ontruimingsoefening gehad.
De eerste keer hebben we de kinderen
vooraf verteld dat we gingen oefenen. Bij de tweede
keer niet.
Beide keren is het ontruimen vlot verlopen. Binnen 2
minuten is de school leeg. 15 groepen, 360 leerlingen,
alle leerkrachten, ze zijn allemaal buiten.
Als de leerlinglijsten gecheckt zijn, dan gaan we naar
drie verschillende verzamelplekken: de Burgemeester
Schrijnderslaan, bij de Stek en op de parkeerplaats in
de St. Elisabethstraat.
Binnen 4,5 minuten is de hele speelplaats leeg!
Binnenkort zullen we een ontruimingsoefening houden
tijdens het overblijven.

IKC: integraal kindcentrum

Dit schooljaar starten we met een informatieavond
voor ouders van kinderen van 0-6 jaar. Het thema van
die avond is ‘Hoe leren kinderen?’. De avond wordt
verzorgd door medewerkers van de Peuterhorn, de
Baskuul en de Uilenburcht.

PUB: Peuterhorn- Uilenburcht - Baskuul
Vorig schooljaar zijn de eerste gezamenlijke
activiteiten georganiseerd door de Peuterhorn en de
Uilenburcht. Leerkrachten van de onderbouw hebben
een kijkje genomen en kennisgemaakt met de
Peuterhorn en de peuters van de Peuterhorn hebben
een bezoek gebracht aan de Uilenburcht.

Week
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Datum
Do 19 okt

Vrij 20 okt

Groep
1/2a
1/2c
OV
1 t/m 8
7 en 8
1 t/m 8

Dhr. M. Dijkema, schoolarts, zal ook een presentatie
verzorgen. U bent van harte welkom op maandag 30
oktober om 19.00 uur in de speelzaal van de Baskuul.

Activiteit
9.00 uur excursie naar ’t Keetje
13.30 uur excursie naar ’t Keetje
20.00 uur vergadering
8.45 uur Afsluiting Kinderboekenweek buiten op het podium
Finale voorleeswedstrijd in de aula
Start herfstvakantie om 12.30 uur
Herfstvakantie
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Thema
Ma 30 okt
Di 31 okt

3a

Engelse week
Luizencontrole
19.00 uur Informatieavond ‘Hoe leren kinderen?’ in de Baskuul
9.00 uur excursie ‘Beleef de herfst’ naar MAK Blokweer
Open ochtend gymles bij kleuters (zie bijlage)

Wo 1 nov
Do 2 nov
Vrij 3 nov
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Ma 6 nov
Di 7 nov
Wo 8 nov
Do 9 nov
Vrij 10 nov
Zat 11 nov

3b
8a en 8b
1 t/m 8

9.00 uur excursie ‘Beleef de herfst’ naar MAK Blokweer
NIO-toets
Nieuws uit de groep
Presentatievieringen
14.30 uur presentatievieringen groepen 1/2d, 3a, 5a en 7a
11.30 uur presentatievieringen groepen 1/2a, 3b, 6b en 8a
14.30 uur presentatievieringen groepen 1/2b, 4a en 8b
11.30 uur presentatievieringen groepen 1/2c, 4/5b, 6a en 7b
Sint Maarten

Bijlagen bij deze Info:
1. Informatie open inloop gymles bij judoschool Bos
2. Informatie van Welzijn Stede Broec over de Brusjesmiddag.
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