30ste jaargang nr. 5 , januari 2016

Jaarplan
We lopen mooi op schema met ons onderwijskundig jaarplan. De volgende punten zijn de
afgelopen periode gerealiseerd.

Pedagogisch handelen
De aanpak van Grip op de Groep werkt goed in de klassen. Over het algemeen kunnen we
spreken van een veilig klassenklimaat, waarin de leerlingen taakgericht werken. Natuurlijk
kunnen er momenten zijn waarbij een leerling zich niet prettig voelt op school. We hopen
dat u dit bespreekt met de leerkrachten van uw kind. Zij kunnen dan actie ondernemen.

ICT/ Talentontwikkeling
Er zijn weer nieuwe IPads aangeschaft die in januari worden ingezet. Vooral de onderbouw
zal hier mee gaan werken. Daarnaast zijn er laptops aangeschaft die bestemd zijn voor de
bovenbouw.
De directie en de bovenschools ICT-er én twee ouders van school gaan op bezoek naar een
ICT lab op een school in Hilversum. We hopen daar geïnspireerd te worden en ideeën op te
doen voor onze school.

ZIEN
Het leerlingvolgsysteem ZIEN is geïntroduceerd. De vragenlijsten op sociaal-emotionele
ontwikkeling zijn ingevuld. In februari worden de gegevens in de groepsbesprekingen
besproken.

Cultuur in het hart van ons onderwijs
Het team heeft een training gevolgd om het creatieve proces bij kinderen te stimuleren. De
algemene ouderavond had hetzelfde thema. Het was een inspirerende avond, we hebben
veel enthousiaste reacties ontvangen.

Ouderbetrokkenheid
De eerste stappen, in de gezamenlijke verantwoordelijkheid met betrekking tot de
ontwikkeling van de kinderen, zijn gezet. De startgesprekken zijn heel positief verlopen. Bij
de komende voortgangs- en/of rapportgesprekken willen we naast de ouders, ook de
kinderen uitnodigen. Dit zal alleen voor de bovenbouw gelden.

Gymnastieklessen
Zoals u eerder heeft kunnen lezen, sluit de Vikinghal per 1 januari 2016.
Alle groepen hebben vanaf 5 januari op dinsdag en vrijdag gym.
De groepen 3 t/m 6 worden met de bus naar de Mariënhoeve vervoerd.
De groepen 7 en 8 gaan op de fiets naar de gymzaal op het Walplantsoen. Wilt u ervoor
zorgen dat de leerlingen op dinsdag en vrijdag op de fiets naar school komen!
Doordat we de middagtijden hebben kan het zijn dat een groep later terug is op school.
Dit zijn op dinsdag de groepen 5 en 6 en op vrijdag groep 4 en 8.
Op vrijdag heeft groep 3 een bewegingsles in het speellokaal van school.

Feestje
Bij de viering van het 40-jarig bestaan van de school hadden we een groot afsluitend feest
voor de ouders georganiseerd. Dat was leuk en gezellig!
Dit jaar wil een aantal ouders weer een feest organiseren en wel op vrijdag 8 april.
Wordt vervolgd!

Agenda:
Datum

Activiteit

4 januari

Nieuwjaarsinloop

8 januari

Koffie-inloop

21 januari

MR-vergadering

28 januari

Kunstenaar in de klas bij de kleuters

29 januari

Leerlingenraad

9 december

Kerst knutselochtend

