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Vanuit de OV vergadering
Het valt weer op dat er weer meer kinderen met de auto gebracht en gehaald worden. Auto’s staan regelmatig voor school
om daar de kinderen in- of uit te laten stappen. Wij willen dit niet omdat dit gevaarlijke situaties oplevert voor de fietsende
en lopende kinderen.
Komt u met de auto: dan is het náást school of bij de Cluse in- of uitstappen. Ook in de groepen zal dit besproken worden.
De kinderen én de oudervereniging rekenen op uw medewerking!

Save de date!
Zaterdag 14 mei willen we behalve het snoeien van de heg, het hele schoolplein weer netjes in orde maken. Zet u deze
datum vast in uw agenda? Aanmelden kan in april via Social Schools.

Thema: alles verandert
Vanuit onze levensbeschouwingsmethode Kleur op school gaan we de komende weken kijken naar verandering en wat dat
met je doet. We kijken naar de levenscyclus, naar groeien, naar wat er allemaal verandert en wat er veranderen kan. Hoe ga
je daarmee om en welke betekenis kunnen veranderingen hebben? De breinkrachten vanuit onze methode breinhelden die
hierop aansluiten zijn ‘Buigkracht’ en ‘Gevoelskracht’. Misschien kan uw kind thuis al wat vertellen hierover!
Voor kinderen is het goed om betekenis te kunnen geven aan verandering, omdat zij veranderingen niet altijd goed begrijpen
en zich dus niet (goed) kunnen voorbereiden. Dat speelt overigens niet alleen op bij grote veranderingen, maar bijvoorbeeld
ook bij overgangen tussen activiteiten.
Aanpassingsvermogen is de vaardigheid om te reageren op onzekerheid, verandering en nieuwe situaties. In de lessen gaan
we met de kinderen kijken naar hun aanpassingsvermogen en hun veerkracht in veranderende situaties.

AGENDA
4, 11 en 18 februari
Schooljudo
10 februari
gr. 6 t/m 8 zelftesten mee
21-24 februari
adviesgesprekken gr. 8
24 februari
gr. 7-8 Technoplaza?
25 februari
Carnaval Sprankel
kinderen om 12.00 u vrij
26 februari-6 maart
Voorjaarsvakantie
7 & 8 maart
Studiedagen, kinderen vrij

Schoolmaterialen leenservice
Sinds kort maken we als proef gebruik van de leenservice van 1801 (voorheen Marant). Dit is een uitleenservice waar
lesmaterialen te leen zijn. Door daar materialen te lenen hoeven we zelf geen dure spullen aan te schaffen die we vaak maar
incidenteel nodig hebben. We kunnen materialen kiezen die we inzetten bij tutoring (als kinderen samen leren), bij thema’s,
als extra oefenstof voor dingen die lastig zijn of als extra uitdaging bij kinderen die meer aankunnen. Met nieuwe, passende
en uitdagende materialen raken leerlingen gemotiveerder en wordt leren leuker!

Carnaval
Tijdens de OV vergadering hebben we afgesproken dat de vorm waarin we carnaval dit jaar kunnen gieten, afhankelijk is van
de persconferentie die op 15 februari gepland staat. Als de protocollen voor het basisonderwijs aangepast gaan worden,
weten we of met alle groepen samen feest kunnen vieren en of er volwassenen van buitenaf weer de school in mogen.
Zo niet, dan zullen we er in de groepen zelf weer een feestje van maken! De kinderen komen in elk geval verkleed naar
school deze dag. De oudervereniging helpt weer mee met alle voorbereidingen. En omdat aansluitend de voorjaarsvakantie
begint, is iedereen deze dag om 12.00 uur uit.

Methode Wereldoriëntatie
Al vrij snel tijdens de proeflicentie werd duidelijk dat de methode ‘Blink Wereld geïntegreerd’ aansluit bij de wensen die wij
als team voor wereldoriëntatie opgesteld hadden. Inmiddels is de methode aangeschaft en gaan we hier in de groepen mee
verder. Blink biedt een heldere structuur waarin thema’s leidend zijn. Hierbij komen de vakgebieden aardrijkskunde,
geschiedenis en natuur in een logische samenhang aan bod. Denk bijvoorbeeld aan thema’s als ‘grote experimenten’ en
‘verre wereldreizen’. Hierdoor kunnen we op gezette momenten met de hele school met hetzelfde thema aan het werk zijn.
De kinderen werken bij elk thema aan een eindopdracht. Om de stap te maken naar onderzoekend en ontdekkend leren
zullen we later dit jaar nog een teamscholing volgen. We kijken er naar uit om hier samen met de kinderen aan te gaan
werken!

Leuke kiekjes

