Nummer 12. 25 november 2019

Geachte ouders en verzorgers,
Hierbij ontvangt u nieuwsbrief nummer 12.

1. De schoolregel:
Deze week staat de volgende schoolregel centraal: “Pesten en geweld horen niet”

2. De Oud Papier Actie
Op 14 december en 1 februari a.s. vinden de volgende Oud Papier Acties plaats.
Voor deze acties zoeken wij ouders/verzorgers die een auto met trekhaak hebben en
met een kar door onze wijk willen rijden; wij zorgen voor de karren!
Ook zoeken wij “lopers”; deze mensen zorgen er voor dat het oude papier/karton in
de kar komt en daarna in een grote container.
De actie duurt grofweg van 9.00 tot ca. 12.30 uur.
Ouders/verzorgers die ons willen helpen, kunnen dit aangeven op (een van) de
volgende email-adressen:
opa@dehofvijver.unicoz.nl of directie@dehofvijver.unicoz.nl

3. Schoolfruit.
Deze week wordt in de kleine pauze (op woensdag, donderdag en vrijdag) het
volgende Schoolfruit aan de leerlingen gegeven:
Snacktomaatjes, kakifruit, appel.

4. Schoolapp
Inmiddels heeft een mailtje ontvangen waarin we u uitnodigen zich aan te melden
voor onze schoolapp.
Nadere informatie over de schoolapp kunt u
vinden op: www.parro.com/ouders.
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Intussen heeft bijna elk gezin zich aangemeld. Dat is mooi!

5. Kom in de klas.
De “kom in de klas” datum is woensdag 27 november a.s.

6. Tien-minutengesprekken
Deze week zijn er tien-minutengesprekken.
Voor de leerjaren 1 – 7 zijn deze gesprekken niet verplicht.
De gesprekken over de leerlingen van leerjaar 8 zijn wél verplicht, dit omdat de
leerkrachten van de leerjaar 8-leerlingen samen met de ouders/verzorgers en
leerlingen al langzaam toewerken naar de VO-schoolkeuzegesprekken die over een
paar maanden plaatsvinden.
Tijdens de tien-minutengesprekken worden de prestaties en vorderingen van de
leerlingen besproken.
Ouders/verzorgers die dat willen, kunnen de uitslag van de NSCCT-test óók
bespreken met de basisgroep-leerkracht,
De leerlingen van leerjaar 4 en hoger mogen, wanneer zij dit willen, bij de tienminutengesprekken aanwezig zijn.
7. Kort verslag studiedag 18 november jl.
Tijdens het morgen-gedeelte van deze studiedag heeft het team gesproken over ons
pedagogisch-didactisch handelen.
Bij onze pedagogisch-didactische aanpak gaan wij uit van een aantal basisprincipes.
In willekeurige volgorde zijn dat: respect, veiligheid, duidelijkheid, rust, orde
regelmaat en “elkaar kennen”.
Met elkaar hebben de teamleden gesproken over de wijze waarop we
bovengenoemde zaken in praktijk brengen en kunnen bevorderen.
Het voert te ver om hier alle afspraken op te noemen, maar u moet hierbij o.a.
denken aan zaken als “hoe bevorder ik een goede luisterhouding bij de leerlingen,
hoe ga ik om met leerlingen die zich niet aan de regels en afspraken houden, hoe ga
ik om met niet te tolereren gedrag tijdens vrije situaties: (bijv. op het plein) en welke
“stem” (bijv. de liniaal- of groepsstem) gebruiken de leerlingen én leerkrachten”.
Tijdens het middagprogramma werden de observaties besproken die zijn uitgevoerd
door een externe deskundige, Mw. I. van Sijl.
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Mw. Van Sijl begeleidt al jarenlang scholen bij de invoering van een nieuw
onderwijsconcept.
Als team laten wij Mw. Van Sijl tenminste twee keer per schooljaar observeren in alle
basisgroepen. Ook houdt Mw. Van Sijl korte gesprekjes met een aantal leerlingen.
Doel van deze observaties en gesprekken is helder te krijgen hoe wij het als team
doen; hoe gaat het? Wat gaat er goed en wat kan er anders en/of beter?
Tijdens de nabespreking werd duidelijk dat wij als team goed bezig zijn.
Er is duidelijk te zien dat onze leerlingen steeds zelfstandiger worden en in staat zijn
hun eigen werk te organiseren en plannen.
Natuurlijk staan we niet stil.
In de komende tijd zullen wij ons blijven verbeteren; zo zullen we verder nadenken
over de keuze-kasten, (waarin extra materialen voor de leerlingen zitten), het werken
vanuit doelen en over de verdere verfijning van de weekroosters van Unit 2 en 3.
Mocht er iets te melden zijn, dan hoort u dit van ons.
8. Kinderdagverblijf (KDV)
Zoals u waarschijnlijk reeds gezien heeft, vorderen de werkzaamheden t.b.v. het
KDV nu behoorlijk snel.
Momenteel worden de laatste klussen in het KDV uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld het
aanbrengen van de verlichting en het plaatsen van de keuken.
Ook is er gestart met het aanpassen van het kleuterplein: het KDV krijgt een eigen
stukje plein, waarop de kinderen kunnen spelen.
De komende weken zal het meubilair worden bezorgd en wordt het KDV verder
ingericht.
Daarna komen div. instanties kijken of ons KDV aan de eisen en normen voldoet.
De eerste kinderen zijn intussen aangemeld. Op 6 januari a.s. zal ons KDV de
deuren openen. De officiële opening zal plaatsvinden in de loop van de maand maart
2020.
9. De kalender voor de komende maanden
27 november
“Kom in de klas”
28 november
“Pietengym” voor alle leerlingen
25 – 29 november Tienminutengesprekken: leerjaar 1 – 7: niet verplicht
leerjaar 8: wél verplicht
5 december
Sint-Nicolaas: de leerlingen moeten uiterlijk om 8.30 uur
aanwezig zijn bij het basketbalveld aan de
Parkdreef/Weigeliapark.
Alle leerlingen zijn vrij om 12.00 uur.
10 december
20.00 uur: OR-vergadering
14 december
Oud Papier Actie
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18 december
19 december
20 december

6 januari
6 januari
8 januari
9 januari
9 januari
13 januari t/m
7 februari
22 januari
1 februari
7 februari
13 – 20 februari
14 februari
21 februari
4 maart
16 – 20 maart
19 maart
21 maart

Kerstviering
Inloop tussen 8.45 en 9.45 uur; alle leerlingen moeten om 9.45
uur op school zijn.
9.00 uur: Kerstontbijt
Om 12.00 uur start voor alle leerlingen de kerstvakantie; deze
duurt tot en met zondag 5 januari 2020.
Ca. 10.00 uur: oliebollen en “kinderchampagne”.
Start Kinderdagverblijf. Datum officiële opening volgt!
Luiscontrole
“Kom in de klas”
20.00 uur: MR-vergadering
Afname Cito-toetsen in alle groepen
Studiedag; alle leerlingen zijn deze (woens)dag vrij
Oud Papier Actie
Het ontwikkelingsverslag wordt aan de leerlingen van leerjaar 1
tot en met 7 meegegeven
Verplichte tien-minutengesprekken leerjaar 1 tot en met 7
Disco
Om 12.00 uur start voor alle leerlingen (en leerkrachten) de
voorjaarsvakantie. Deze duurt tot en met zondag 1 maart
Luiscontrole
Week van de lentekriebels
20.00: MR-vergadering
Oud Papier Actie

Tot zo ver deze nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet,
mede namens de collega’s,

Hans van Elburg.
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