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Nieuwe leerlingen
In groep 1 is op 7 december Sepp gestart, zijn broer
Daim is op dezelfde datum in groep 6 gestart. Wij
wensen hen veel plezier bij ons op school.
ICT-webwinkel schoolspot
Schoolspot is de ICT-webwinkel voor iedereen in het
basisonderwijs. Ouders, leerlingen en leerkrachten
kunnen op schoolspot software, hardware en cursussen
met speciale onderwijskorting bestellen van soms wel
90%. Maak een account aan en profiteer van speciale
onderwijskortingen op software, hardware,
clouddiensten en cursussen.
De lessen starten om 8:30 uur
Het valt ons op dat een aantal kinderen te laat op
school komt. Wij willen graag de ouders/verzorgers

aanspreken die hun kind te laat naar school brengen of
te laat naar school sturen. We hebben in het team
besproken om hier extra op te gaan letten, zodat onze
lessen op tijd kunnen beginnen. Regelmatig te laat
betekent dat het kind minder lestijd heeft en
hierdoor achter komt. School is verantwoordelijk voor
een goede lestijd besteding en de ouders/verzorgers
voor het op tijd zijn van hun kind(eren) in de les. Komt
je kind vanaf de eerste week in januari te laat dan kun
je een telefoontje of een mailtje van de leerkracht
verwachten. Bij de derde keer te laat zal
ondergetekende je uitnodigen voor een gesprek. Wij
rekenen op ieders medewerking.
Van de oudervereniging
De tijd vliegt! Sinterklaas is nog maar net vertrokken
of de dag van het kerstdiner kondigt zich alweer aan.
Het Sinterklaasfeest is prima verlopen, mede dankzij
de hulpouders en het team. Dus hartelijk dank voor
jullie inzet! De kinderen van de onderbouw hebben een
cadeautje gekregen en de kinderen van de bovenbouw
hebben een cadeau voor de klas gekregen.
De financiering van dit alles, wordt gehaald uit de OVbijdrage. Tot nu toe heeft ongeveer 40 procent van de
ouders deze bijdrage betaald. We hopen dat de
resterende ouders ook willen meewerken om de
gebudgetteerde activiteiten voor dit schooljaar te
kunnen financieren. Als we te weinig inkomsten
binnenkrijgen, zullen we op een gegeven moment
moeten gaan schrappen in de uitgaven (= activiteiten).
En dat zou jammer zijn, want de kinderen hebben er
veel plezier van. De Penningmeester houdt deze balans
van inkomsten en uitgaven goed in de gaten en tijdens
elke Algemene Ledenvergadering worden de uitgaven
verantwoord.
Dit jaar hebben twee ouders zich aangemeld om een
kerstborrel voor de ouders te organiseren. Vorig jaar
was deze borrel er niet wegens een tekort aan helpers.
Mooi dat deze ouders dit wel dit jaar kunnen doen.
De volgende activiteit waarmee de OV en het team
zich gaan bezighouden is het verkleedfeest voor groep
1 tot en met 4. Hiervoor zijn meerdere ouders nodig
die een groepje leerlingen kunnen begeleiden langs de
spelletjes, kunnen schminken of pannenkoeken bakken.

Tegen die tijd zullen er wel weer intekenlijsten hangen
bij de ingang van de leslokalen.
De volgende OV-vergadering is op 20 januari om 20.00
uur.

is een gebruiksvriendelijk programma, waarmee we
onze leerling-administratie goed kunnen bijhouden. We
kunnen terugkijken op een leerzame en succesvolle
studiedag.

Kanjer van de maand januari: Mandy
Mandy uit groep 8 is uitgekozen als kanjer van de
maand januari.
Op de vraag waarom zij tot kanjer van de maand
gekozen zou kunnen zijn, kwamen uit de klas een
heleboel redenen. Hier volgen er een aantal:
Ze is behulpzaam, ze helpt vaak andere

Bezoek kinderboerderij groep 5/7

kinderen
-

Je kunt haar vertrouwen

-

Ze heeft nooit ruzie

-

Ze is grappig en sportief

-

Ze doet aardig en lost dingen op.

Met andere woorden: “Mandy is een echte KANJER!!!”
Terugblik op onze studiedag
Zoals beschreven in onze 2e nieuwsbrief van dit
schooljaar over ons schoolplan is één van onze
speerpunten samenwerken. Op vrijdag 27 november jl.
hebben we samen met de Startbaan de ochtend
besteed aan dit thema. Naast de kernvakken taal,
lezen en rekenen willen we de kinderen goed leren
samenwerken. Kinderen die goed samenwerken, leren
te onderhandelen en afspraken te maken in een groep.
Bij het samenwerken gaat het om het gezamenlijk
realiseren van een doel en anderen kunnen daarbij
aanvullen en ondersteunen. Wij hebben deze ochtend
diverse coöperatieve werkvormen besproken en
geoefend. Deze werkvorm is meer dan een groepswerk.
Bij coöperatieve werkvormen is het van belang dat
elke deelnemer een gelijke deelname heeft. Kinderen
leren het best als ze actief bezig zijn. We gaan iedere
week een opdracht met de kinderen doen, waarbij
teambouwers met een groepje aan de tafel en
klasbouwers een opdracht met de hele klas doen.
Kinderen leren van en met elkaar, hierdoor ontstaat er
een goede sociale verbondenheid. Coöperatief leren is
een leerstrategie die de kinderen helpt om kennis,
inzichten en vaardigheden te ontwikkelen, waar ze in
hun latere leven wat aan hebben.
In de middag hebben we een training gehad hoe wij
met ons nieuwe leerlingvolgsysteem ParnasSys kunnen
werken. Hierin houden we digitaal ons
leerlingvolgsysteem bij. We voeren de absentie,
bijzonderheden, groepsplannen en o.a. toetsen in. Het

Op dinsdag 8 december 2015 hadden de kinderen van
groep 5/7 een excursie naar de kinderboerderij. We
vertrokken om 9:15 uur vanaf school. Het thema was
gezond eten en we bespraken hoeveel kcal je per dag
binnen krijgt. De begeleiders gingen ons uitleggen hoe
je lichaam er van binnen uitziet (dunne darm, dikke
darm, maag en slokdarm). We hadden 8 opdrachten.
We zullen er een aantal noemen. We moesten 5
minuten lang bewegen en springen. We moesten kijken
hoe de schapen herkauwden. We moesten uitzoeken
welke zaadjes de dieren eten zoals zonnepitten,
granen enz. Een andere opdracht was dat we ook
dieren mochten aaien (varkens, konijnen, geiten en
schapen). We mochten een kwartet spelen, het ging
over verschillende culturen en wat mensen eten. Na
afloop mochten we in de speeltuin spelen.
Namens groep 5/7, Caner en Lina
Openpodium link

Open podium groep 5/7 ‘Een blik in ons fotoalbum’
Link: https://youtu.be/UTKI3G2sCRM
Namens de collega’s van de PWA wens ik jullie fijne
feestdagen en een gezond en gelukkig 2016!
Anja Luitjes

