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Agenda
19 september 2018
Opkomst oudervertelgesprekken
Bedankt voor de hoge betrokkenheid van de ouders, maar ook van
de kinderen die meekwamen naar de oudervertelgesprekken. Wij
vinden dit soort gesprekken erg informatief en waardevol! We
hebben nog niet alle gesprekken gehad, maar de sfeer is positief.
Het was fijn dat er, vanaf groep 5, ook leerlingen mee kwamen met
hun ouders. We konden de kinderen dan gelijk betrekken in het
gesprek.

Donderdag 20 september:
Nationale schoolbrengdag
Maandag 24 september:
Ik voorkom gr. 8 Alcohol
Woensdag 3 oktober:
Start kinderboekenweek

‘Nationale schoolbrengdag’ en ‘de dag van de duurzaamheid’
In samenwerking met de gemeente gaan we de komende periode werken aan een project over
duurzaamheid. We combineren dit met ‘de nationale schoolbrengdag’ as. donderdag. Deze dag
staat in teken van verkeersveiligheid, het milieu en gezondheid. U heeft hierover al eerder een
bijlage meegestuurd gekregen. Lopend of op de fiets naar school heeft vele voordelen: kinderen
leren al vroeg deel te nemen aan het verkeer, het milieu wordt minder belast en er ontstaat
minder drukte rondom de scholen, waardoor de veiligheid wordt verhoogd. We zullen in de
klassen hier ook aandacht aan besteden.
De dag van de duurzaamheid valt op 10 oktober. Op 11
oktober wordt de energieagenda aangeboden binnen
de gemeenteraad met de plannen voor de komende
periode. Er is aan ons gevraagd of wij hierin een rol
willen spelen. Binnen de openbare basisscholen van
Hardinxveld zijn wij hierop in gegaan, daar wij het heel
erg belangrijk vinden dat kinderen leren over
duurzaamheid, het milieu en hun eigen mogelijkheden
en keuzes hierin. Dit sluit ook aan bij de kerndoelen.
We gaan dan ook in de groepen en in de plusgroep hier tijd
aan besteden d.m.v. lesstof. Op woensdag 10 oktober komt ’s ochtends wethouder Nederveen
voorlezen in twee groepen en na de pauze gaat hij de klassen rond. De leerlingen zijn dan bezig
om hun ideeën over energie besparen om te zetten in tekeningen of knutselwerkjes.
Op donderdagavond 11 oktober zullen dan, tijdens de raadsbijeenkomst in het gemeentehuis,
een delegatie kinderen van beide scholen, het gemaakte werk aanbieden en hun zegje mogen
doen. Dit is een unieke gelegenheid, want normaal worden kinderen hierbij niet toegelaten.
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Kinderboekenweek 3 t/m 18 oktober
Het thema dit schooljaar is ‘kom erbij’ en hoort bij vriendschap.
Een prachtig onderwerp om aandacht aan te besteden. We willen op
woensdag 3 oktober de kinderboekenweek officieel openen. De
invulling krijgt u nog van ons te horen. We hebben allemaal al leuke
activiteiten bedacht voor in de groepen en in de school om het lezen
te motiveren. Op donderdagmiddag 18 oktober kunt u, na schooltijd,
met uw kind komen kijken naar de eindresultaten en het werk van uw kind. Voor de kinderen zal
er dan een speurtocht zijn in de school als afsluiter van de kinderboekenweek. Over de tijden
hoort u later meer. Wel kunnen we u vast vertellen dat er bij de ingang een zwerfboekenhoek
komt vanaf 3 oktober. Hier kunt u de boeken van uw kind, die hij of zij niet meer leest,
achterlaten. U mag dan daarvoor in de plaats een ander boek uitkiezen. Leuk dus alvast om uw
boekenkast uit te pluizen!
Overige mededelingen
 Nog niet alle nieuwe leerlingen hebben een luizencape. Mocht u er een willen
aanschaffen dan kan dit voor 6,- bij Marjon of Gabriëlle. We merken dat het erg effectief
is!
 Vanaf 4 oktober start Stefan de Boef als stagiaire op de donderdag in groep 7/8. Hij zal
12 donderdagen wat ondersteuning bieden in deze groep.
 De leerkrachten krijgen deze maand 2 verdiepingscursussen/scholing; een voor Snappet
en een voor taal (met name begrijpend lezen en woordenschat). De leerkrachten van
groep 1 en 2 hebben afgelopen dinsdag een congres ‘de hoek in’ bijgewoond. Doel was
de kwaliteit te verbeteren van vrij en doelgericht spelen in de hoeken. Spel in hoeken
heeft op school een belangrijke rol in de ontwikkeling van kleuters. Maar hoe zorg je dat
alle kleuters effectief spelen in de hoeken? En hoe creëer je tijd en rust om mee te
spelen in hoeken?
De leerkrachten kwamen vol inspiratie terug!
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