Week 35 27 augustus 2018

De jarigen van de komende week
Omar 12
Vincent 5
Jaan 10

28-08
29-08
30-08
31-08

Startgesprekken groep
1 t/m 8 en nieuwe ll SLB
idem
idem
Vrij voor de groepen
1 t/m 4 en
Rupsen/Vlinders

03-09: Paardenmarkt Elst
Vrij groep 1 t/m 8 en
SLB groepen
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Startgesprekken
Deze week en volgende week wordt er met iedere ouder, samen met het kind, een startgesprek
gevoerd. De bedoeling hiervan is kennismaking met elkaar om een goede start van het schooljaar te
maken. Het is voor de leerkracht belangrijk om een goede vertrouwensrelatie met de ouders te
hebben en wij denken dat een gesprek in het begin van het schooljaar daaraan bijdraagt.
Ouders kunnen over hun kind vertellen en kinderen kunnen dit eventueel aanvullen. De bedoeling is
dat er afspraken gemaakt kunnen worden en verwachtingen naar elkaar worden uitgesproken.
De school bepaalt niet hoe het gesprek eruit ziet, maar de leerkracht, ouders en kinderen zijn hier
sámen verantwoordelijk voor. Zo kun je denken aan: wat vind je nog moeilijk en wat wil je graag dit
jaar gaan leren? Wat willen we samen gaan bereiken dit jaar? Zijn er nog belangrijke dingen die wij
moeten weten? Er kunnen eventueel individuele afspraken gemaakt worden.
Het gesprek duurt 15 minuten. De intekenlijsten hangen bij de deur van het klaslokaal, daar kunt u
zelf uw naam bij een tijdstip invullen. Dit betekent dat u rekening moet houden met broertjes en
zusjes. We plannen ze vanaf het einde van de middag, zodat de kinderen erbij aanwezig kunnen zijn.
We vinden het belangrijk dat het kind erbij aanwezig is, zelfs een kleuter!
Ook al zal hij of zij niet direct deelnemen aan het gesprek, het is belangrijk om te merken dat papa
en mama een gesprek met de leerkracht hebben en dat de kinderen voelen dat papa en mama het
goed hebben met de juf of meester. Naarmate de kinderen ouder worden, zullen ze steeds meer aan
het gesprek deelnemen. Wij wensen u samen met uw kind een prettig gesprek toe!

De Vlinders
Voor de Vlinders hebben we gezocht naar een vaste verzamelplek bij het naar huis gaan.
Om half 3 komen we met de kinderen naar buiten en wachten dan op papa/mama/buschauffeur/etc. bij
de bank. Het bankje staat onder het raam van het kantoor van juf Els.
Wilt u daar rekening mee houden? Alvast bedankt.

Studie-ochtend
We hebben dit jaar meer ruimte in ons jaarrooster om extra studiedagen in te plannen. De ochtenden dat
de groepen 1 t/m 4 en de Rupsen en Vlinders vrij zijn hebben de leerkrachten een studie-ochtend.
Komende vrijdag is er een studie-ochtend voor de leerkrachten van deze groepen.
Volgende maand is dit voor de leerkrachten van de groepen 5 t/m 8 en de Libellen. De leerkrachten van
de onderbouw vervangen die ochtend in de bovenbouwgroepen.

Kinderraad
Afgelopen donderdag is het eerste overleg met de Kinderraad geweest. De kinderen zijn super
gemotiveerd en enthousiast aan de slag gegaan. Ze mogen aan het begin van iedere bijeenkomst zelf de
agendapunten bedenken waar ze het over willen hebben. De bedoeling is dat ze een verslag maken van
de bijeenkomst. Ze hebben bedacht dat een ouder kind samen met een jonger kind het verslag maakt,
zodat een oudere leerling het jongere kind kan leren hoe je dat doet.
In de kinderraad zitten:

Simon gr. 8, Nathalie gr. 8, Julian gr. 7, Mika gr. 7, Vika gr. 6,
Dinand gr. 6, Robin gr. 5 en Stijn gr. 5

Heel veel succes en plezier dit jaar!

Mad Science
Afgelopen donderdag is in groep 5 t/m 8 de Professor van Mad Science geweest.
De kinderen hebben een folder mee naar huis gekregen over een naschoolse cursus die in september van
start gaat. Als uw kind belangstelling heeft kunt u uw kind hier vóór 6 september voor opgeven.
In de bijlage kunt u hier meer over lezen.

Bijlagen





Mad Science
Verslag Kinderraad
Science en cultuurplein
Kinderkledingbeurs

