Nieuwsbrief
Maandag 18 juni 2018
De leerlingenraad
Met de leerlingenraad van dit schooljaar hebben we al verschillende zaken die op onze
agenda stonden bereikt. We hebben met een goede doelen actie geld opgehaald voor Sint
Maarten, we hebben al twee edities van de schoolkrant gemaakt, het schoolplein is rookvrij.
Heeft u het bord zien hangen? En we hebben de Talentontwikkeling pilot opgestart.
Het laatste doel wat de leerlingenraad nog wil bereiken is het afval scheiden op school.
Hiervoor moeten we bakken voor in de klas aanschaffen, instructie geven over soorten afval
en een milieudienst instellen. Ook komen er meer kliko’s waar we een plek voor moeten
vinden. De leerlingenraad overlegt hierover met juf Jorien.
Daltondiploma gehaald!!!
Ik vind het fantastisch om te kunnen melden dat Marah en Huriye beiden vorige week hun
daltondiploma hebben behaald via Saxion hogeschool in Deventer.
Het afgelopen schooljaar hebben zij beiden studiedagen gevolgd en in de praktijk hebben ze
diverse daltonactiviteiten met het team besproken en in de klassen uitgevoerd.
We zullen zeker gebruik maken van hun “nieuwe” kennis in de school!
Aantal aanpassingen in contactmomenten met ouders volgend schooljaar
Via deze nieuwsbrief wil ik u alvast informeren over een aantal aanpassingen in
contactmomenten tussen ouder en school.
In het nieuwe schooljaar zullen we in ieder geval de volgende aanpassingen invoeren:
 De informatieavond aan het begin van het schooljaar vervalt. In plaats daarvan wordt
in de 2e week van het schooljaar door de leerkracht/leerkrachten een informatiemail
verstuurd naar alle ouders van de groep.
 Meteen in de 3e week na de start van het schooljaar wordt u uitgenodigd voor een
“omgekeerd” ontwikkelgesprek, meer informatie volgt te zijner tijd.
 In de week voor de herfstvakantie wordt een kijk- en informatiemiddag georganiseerd
in de klas van uw kind. De leerkracht is dan ook aanwezig en de kinderen kunnen
van alles vertellen en laten zien aan hun ouders.
 Per schooljaar worden 2 portfolio’s meegegeven in plaats van 3. Namelijk rond
februari en juni.
Vanzelfsprekend wordt u begin volgens schooljaar verder geïnformeerd over deze
aanpassingen.
Talentontwikkeling
Afgelopen weken draaiden we een pilot ‘Talentontwikkeling’. Een initiatief vanuit de
leerlingenraad. Er was behoefte aan ‘het leren van andere dingen’ dan bijvoorbeeld rekenen,
taal en spelling. Onder de leerlingen werd een behoeftepeiling gedaan: waar wilden de
leerlingen workshops over?
Voor de onderbouw organiseerden we 7 verschillende workshops. Elke workshop werd 4
keer gegeven, op deze manier kon er ook gewerkt worden naar een eindproduct. Er was een
workshop kleien, strijkkralen, handwerken, Engels, techniek, koken en dans.
Voor de bovenbouw waren er 6 keuzes: houtbewerking waarbij er werd gezaagd, getimmerd
en geboord. Er is gesport. Bij handwerken werd gehaakt. Er waren techniekworkshops. Bij
koken hebben we pastasalade, gezonde koekjes, saucijzenbroodjes en wentelteefjes

gemaakt. En bij musical/dans werd er een musicaldans uit de Wizz voorbereid en
gepresenteerd!
De meeste leerlingen hebben deze pilot als erg leuk en voor herhaling vatbaar ervaren. Ook
in het team en met de workshopsbegeleiders hebben we geëvalueerd. Volgend schooljaar
zullen we in de onderbouw 2x een cyclus van 4 rondes draaien en in de bovenbouw 3x een
cyclus van 5 rondes. We zoeken nog workshopsleiders hiervoor en nieuwe ideeën zijn ook
altijd welkom! We zullen alle workshops opnemen in de jaarplanning en de leerkrachten
zullen begin volgend schooljaar inventariseren onder u als ouder wie ons zou kunnen en
willen helpen. Wilt u zich nu alvast opgeven? Dat kan natuurlijk ook, u mag dan mailen naar
i.heuvingh@ooz.nl

Agenda

Maandag 18 juni t/m woensdag 20 juni
Donderdag 21 juni
Dinsdag 26 juni
Woensdag 27 juni
Donderdag 28 juni
Vrijdag 29 juni en maandag 2 juli
Vrijdag 6 juli
Maandag 9 juli

Schoolkamp groep 7-8 in Giethoorn
Groep 7 en 8 vrij
Modderdag kinderdagverblijf samen met
groep 1-2
De eindinfo wordt mee naar huis
gegeven
Schoolreizen/uitje groep 1 t/m 6
Margedag, alle kinderen zijn vrij
Portfolio gaat mee naar huis
Laatste nieuwsbrief van dit schooljaar

