Week 37 10 september 2018

De jarigen van de komende week
Julia 12
Lise 10
Emma 12
Kai 9
Owen 7
Jenna 4

10-09

MR vergadering
Aanvang 19.00 uur

10-09

Groepsouderavond
groep 5/6
19.30 - 21.00 uur

11-09

Studiemiddag IPC
Vrij vanaf 12.00 uur:
Groep 1 t/m 8 en
de SLB groepen

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

Ouderbijdrage
Ook dit jaar vragen we weer aan alle ouders de vrijwillige ouderbijdrage van € 40,De helft van het bedrag wordt door de AC gebruikt voor allerlei
(feestelijke) activiteiten, waaronder Sinterklaas.
De andere € 20,- wordt besteed aan activiteiten en/of excursies in het kader van IPC.
Zonder deze bijdrage kunnen we heel veel dingen niet doen die het onderwijs extra
aantrekkelijk maken. Ook al kunnen we het u niet verplichten,
we hopen dat u de bijdrage allemaal zo spoedig mogelijk wilt betalen.
Alvast hartelijk dank hiervoor!!!
In de bijlage de brief die vandaag met alle oudste kinderen van het gezin mee naar huis gaat.

IPC
De komende weken tot de herfstvakantie gaan alle groepen weer werken met een thema:
Early Years: Welkom in de wereld
Groepen 3 en 4: Wie ben ik?
Groepen 5 en 6: Luchthavens
Groepen 7 en 8: Reizen door de tijd
Veel leerplezier allemaal !!!

Startgesprekken
De afgelopen weken is er met alle kinderen en ouders een startgesprek gevoerd.
Ouders hebben kennis kunnen maken met de nieuwe juf of meester en samen zijn er
afspraken gemaakt over het nieuwe schooljaar.

Studiemiddag
Morgenmiddag hebben we onze eerste studiemiddag over IPC. Vorig jaar hebben we scholing gehad over
de AfL doelen. Dit jaar gaan we hier mee verder. Deze doelen kunt u teruglezen in “Mijn Rapportfolio”.
Bij ieder IPC thema worden vanaf groep 3 twee doelen beoordeeld.
Vanaf groep 5 wordt dit zowel door het kind als door de leerkracht gedaan.
We gaan ook aan de slag met leergesprekken met kinderen. Dit is een mooi vervolg op de
startgesprekken die vorige week zijn gevoerd. De leerkracht gaat met het kind in gesprek over wat wil je
leren, hoe gaat dit nu en hoe kan ik jou daar het beste bij helpen?

Bijlagen





Agenda MR vergadering
Brief ouderbijdrage
Techniekdag 29 september
Lezing over leerproblemen

