Jaargang 39 Week 8 20 februari 2018

De jarigen van de komende week

Aeneas Snieders 7
Elias Weijers 5

23-02

groep 1 t/m 4 en
SLB OB/MB vrij

27-02

ANWB Streetwise
op school

Website: www.obsdeesdoorn.nl
e-mail: info@obsdeesdoorn.nl
Telefoon: 0481-371349

Verslag inspectiebezoek
Vóór de voorjaarsvakantie is een inspecteur van het Mininsterie van Onderwijs bij ons geweest voor een
steekproef “didactisch handelen”. Hij is, samen met Els Leenders, in een viertal groepen op bezoek
geweest. Het was geen echte beoordeling omdat de observaties bedoeld zijn voor het Onderwijsverslag
van de Inspectie, maar natuurlijk hebben wij in het nagesprek wel gevraagd wat hij ervan vond. Hij gaf aan
dat hij het didactisch handelen (het lesgeven) als voldoende tot goed zou beoordelen.
Daar zijn wij heel tevreden mee!!!

Meer techniek op school?
Beste mede-ouders, mijn naam is Maja Peeters-Stanic en mijn zoon zit in groep 2 bij juf Chantal. In heb
heel veel passie voor techniek en wetenschap en ik ben ervan overtuigd dat je hier niet vroeg genoeg
mee kan beginnen. Samen met een aantal leerkrachten ben ik al een tijdje bezig met techniek-activiteiten
voor de kinderen op onze school. Ik help (vrijwillig) bij proefjesmiddagen die bij de specifieke IPC thema’s
horen; met activiteiten voor de kleuters; het “plusgroepje” en vanaf deze periode zal ik ook de groep 2
kleuters van juf Chantal kennis laten maken met computational thinking. Ik wil graag meer van deze
activiteiten met meerdere groepen kunnen doen en daarom is de hulp van enthousiaste ouders zéér
welkom. Heeft u interesse in techniek, of kunt u vanuit werk/achtergrond of hobby vrijblijvend helpen om
meer techniek voor de kinderen in de school te brengen, dan hoor ik het heel graag.
Samen kunnen we zeker tot veel leuke ideeën komen! Ik hoor graag van u.

Heeft u interesse en tijd om te helpen:
-om meer techniek-onderwijs in onze school te brengen?
-met het bedenken en ondersteunen van leuke techniek-activiteiten en –proefjes die bij het IPC thema
van de klas passen?
-met bijvoorbeeld het ondersteunen van computational thinking en programmeren in de lessen?
-met het zoeken naar donaties en het verzamelen van (kosteloos) materiaal?
U kunt contact opnemen met: Maja Peeters maja.peeters@gmail.com 06-45320295

Studie ochtend bovenbouw
Aanstaande vrijdagochtend hebben de leerkrachten van groep 5 t/m 8 en van de SLB BB groep een studie
ochtend onder begeleiding van Philippe de Kort van IPC Nederland. Zij gaan, net zoals de leerkrachten van
groep 1 t/m 4 en de SLB OB en MB in januari, aan de slag met de leerwand (de prikwanden in de groep),
het Assessment For Learning (Rapportfolio) en de leeradviesgesprekken.
Op een later moment in het jaar zal Philippe nog komen om in de groepen te kijken hoe het geleerde in
praktijk wordt gebracht. Het zijn zéér interessante studiedagen waar we allemaal geïnspireerd worden om
ons IPC onderwijs weer verder uit te bouwen.
De leerkrachten van groep 1 t/m 4 zullen vrijdagochtend in de bovenbouw groepen vervangen.

Oude fiets gevraagd
De kleutergroepen gaan binnenkort beginnen met het thema: “Vervoer”.
Hiervoor zijn ze op zoek naar een oude fiets die u niet meer gebruikt.
De bedoeling is dat ze deze fiets gaan demonteren, daarna is hij dus niet meer te gebruiken!!!

De Schoolfotograaf
Op woensdag 7 en donderdag 8 maart komt de 'sgoolfotograaf' bij ons op school!
Dit keer geen blauw achtergrondje, maar veel meer een écht portret van jullie zoon of dochter
zoals hij of zij écht is; lief, stoer, eigenwijs of juist een beetje verlegen!
In de bijlage vind je wat kledingtips, met als belangrijkste tip: laat je kind vooral iets aantrekken waar hij of
zij zich het stoerst of mooist in vindt! Jongens mogen gerust met petjes of 'hoodies' (meiden natuurlijk
ook!) en de meiden mogen best iets speciaals met hun haar doen.
Kijk anders eens op www.sgoolfotografie.nl om een indruk van de 'sgoolfotograaf' te krijgen.

Bijlagen
 ANWB Streetwise
Kledingtips “de Sgoolfotograaf”
 Jeugdorkest Corrente
Surf jij veilig? (krantje gaat mee met groep 7 en 8)




