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Start thema 1 Onderzoekend en Ontwerpend Leren
Ontmoetingsochtend
Leerlingenraad
Bezoek schoolverlaters CSV

Kerst
Op school hebben wij met de kinderen in de
afgelopen periode gesproken over ‘meetellen.’
Iedereen telt mee! Het is fijn om bij elkaar te
horen en samen te zijn, samen feest te vieren.
Dit hebben we donderdagochtend (20-12) ook
met elkaar gedaan. We hebben samen
gezongen, geluisterd naar een verhaal,
gedichten voorgelezen en gebeden. Iedereen
droeg zijn of haar steentje bij en telde mee.
We hopen dat u thuis ook met elkaar feest
kunt vieren, want samen in vrede delen en
vieren is pas echt fijn! Daarom zongen wij dit
ook met elkaar:
Vrede voor jou en vrede voor mij.
Vrede voor wie het wil horen.
Vrede begint met iets kleins als een kind
Zo wordt de vrede geboren.
Knoop de vrede in je oren.
Neem de vrede in je mond.
Neem de vrede in je handen.
Draag hem mee de wereld rond.
Vrede, vrede, vrede overal!
Beleid bij ziekte leerkrachten
De winter staat voor de deur. Vanouds de
periode met de meeste zieke kinderen en
leerkrachten.
We hopen ook de komende winter alle
groepen te kunnen voorzien van een invalleerkracht. Toch is het goed dat u rekening
houdt met een groot gebrek aan
invalleerkrachten in Nederland. Als we het niet
rond kunnen krijgen is dit ons beleid:

 We verdelen de kinderen van een zieke
leerkracht over de andere groepen (1e
dag)
 We geven de groep van een zieke
leerkracht vrij (2e dag)
 We zetten een andere leerkracht uit ons
team voor de groep en de groep van die
leerkracht heeft dan vrij (3e dag)
 We zorgen ervoor dat een groep niet meer
dan één dag vrij is; een volgende dag zal
een andere groep vrij zijn
 Ouders weten altijd een dag van tevoren
wanneer hun kind bij gebrek aan een
leerkracht vrij is.
We hopen dat we het zo zullen redden met
vervanging dit schooljaar en mocht u iemand
weten die een onderwijsbevoegdheid heeft en
kan invallen? Dan horen wij dit graag!
Onderzoekend en Ontwerpend Leren
Thema 1
Na de kerstvakantie gaan we van start met
het eerste thema van het zogenaamde
Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL).
De kinderen worden gestimuleerd om creatief
met hun eigen kennis om te gaan. Er is niet
één vaste oplossing of uitkomst. De leerlingen
verdiepen zich als onderzoeker
of ontwerper vanuit hun eigen
vragen in een onderwerp.
Hiermee is OOL bij uitstek
geschikt voor het stimuleren
van 21e-eeuwse competenties

als creativiteit, probleemoplossend vermogen,
kritisch denken en samenwerken. Elk thema
duurt zes weken.
In de groepen D en E staan de Middeleeuwen
centraal. Wat gebeurde er toen, hoe leefden
de mensen?
In de groepen F en G is het thema Nederland
op stoom. De kinderen zijn hier bezig met
hoeveel er de afgelopen 100 jaar is
veranderd. Hoe werd het nieuws toen
verspreid?
Gebedsgroep
Een aantal ouders van school neemt deel aan
de gebedsgroep. Zijn er meer ouders die
hieraan deel willen nemen? Wilt u dit
doorgeven aan de leerkracht van uw kind?
Koffie in de hal
Wanneer u even met en andere
ouder bij wilt praten dan mag
dat altijd in de hal onder het
genot van een kopje koffie of
thee. Inmiddels is er al een traditie ontstaan
van moeders die op vrijdagochtend met elkaar
bijkletsen en koffie/thee drinken. Vindt u het
leuk om ook aan te schuiven dan bent u van
harte welkom!
Medezeggenschapsraad
Er is een oproep geweest voor nieuwe leden
Verjaardagen
1 Israe Debana
5 Myra Dijkman
5 Fokko Kaspers
6 Lars Nijhof
8 Dynan Elbertsen
13 Ramzi Cherkaoui Termasti
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groep E
groep B
groep D

20
21
29
30
30

in de Medezeggenschapsraad (MR). Jeroen
Mulder, de vader van Dagne (groep D), is
bereid toe te treden en daar zijn wij natuurlijk
heel erg blij mee.
Techniekmaterialen
In overleg met de Ouderwerkgroep en met
toestemming van de ouders uit de MR is er
van geld van de ouderwerkgroep (uit de
ouderbijdrage) techniekmateriaal gekocht voor
in de groepen. Verschillende groepen hebben
nu al techniekmateriaal in de klas. Andere
materialen worden getest en na de
kerstvakantie uitgedeeld. Wij vinden het
fantastisch dat het geld zo rechtstreeks
besteed kan worden aan dit leuke, leerzame
materiaal voor de kinderen. Ouders bedankt!
Vakantie en feestdagen
Op 21-12-2018 om 12:00 begint de
kerstvakantie. Op maandag 07-01-2019 zien
wij elkaar weer terug op school. Iedereen een
hele goede vakantie toegewenst, fijne
feestdagen en voorzichtig met vuurwerk!
Ontmoetingsochtend
Op dinsdag 08-01-2019 is er weer een
ontmoetingsochtend. U bent dan van harte
welkom in de groep van uw kind met
aansluitend een kopje koffie of thee in de hal.

Bradley Bast
Mevr. Mariane Wirjopawiro
Emre Tezcan
Corné van den Brink
Jeremy de Koekkoek
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