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Kalender
Vr.

29-11 Groep 1 en 2 vrijdag

Vr.

29-11 Pietendisco in d’n Dörpel

Do.

05-12 Sinterklaas op school, ouders welkom op het plein, 08.30 uur

Vr.

06-12 Sinterklaas jarig, alle kinderen hele dag vrij.

di.

17-12 MR vergadering 20.00 uur

wo.

18-12 Open school voor alle geïnteresseerden, 09.00 tot 12.00 uur

do.

19-12 Nieuwsbrief 6

Zo gaan wij met elkaar om
Met elkaar kunnen praten is erg belangrijk voor de onderlinge contacten. Met elkaar praten betekent
ook goed naar elkaar luisteren. Een gesprek kan frustrerend zijn als de verteller merkt dat de luisteraar maar met een half oor luistert en ondertussen alles meekrijgt wat er rondom gebeurt.
De komende drie weken staat daarom centraal:

IK LUISTER GOED ALS IEMAND MET ME PRAAT
Voor de kleutergroepen:

ER IS ER MAAR ÉÉN DIE PRAAT,
ZODAT HET LUISTEREN BETER GAAT.

Open dag
Op woensdag 18 december 2019 tussen 09.00 u en 12.00

uur organiseren we weer een gezellige open dag. De kinderen
vinden het altijd erg spannend als papa en mama en de familie bij
hen in de klas op bezoek komt! Ons verzoek is dan ook om een uurtje vrij te maken hiervoor in
de agenda! Deze ochtend zijn alle ouders, opa’s, oma’s, familie en kennissen én nieuwe ouders die
zich willen oriënteren op een passende school voor hun kind, van harte welkom. Je kunt gewoon binnenlopen en zien hoe de kinderen aan het werk zijn. In de hal verzorgen de ouders van de ouderraad
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een gezellige koffiehoek met iets lekkers. Voor de kleintjes is er een leuke speurtocht dwars door de
hele school. In de hal staat een speelhoek klaar en we hebben voor elk kind een kleine verrassing.
Neem gerust de tijd om sfeer te proeven in onze school en de lessen in praktijk te zien. Op deze ochtend wordt in alle groepen namelijk gewoon les gegeven. Je mag daar zonder kloppen naar binnen
om te ervaren hoe op onze school gewerkt en gespeeld wordt. Instructielessen, zelfstandig werken
met een dag- of weektaak, werken/spelen in hoeken, een bewegingsles bij de kleuters, muziekles,
enzovoorts. In de hal presenteren we een leuke serie schoolfoto’s van allerlei activiteiten van dit
schooljaar. Om 11.45 uur wordt onze kunstzuil onthuld op het voorplein. Het is elke jaar weer
een verrassing welke invulling groep 8 geeft aan deze panelen! Welkom, dus allemaal!

School-Ontwikkel-Plan 2019-2020
Elke school werkt aan verbetering en vernieuwing van hun onderwijs. Dat
staat beschreven in het Schoolplan. Deze ontwikkelplannen worden gemaakt binnen onze zogenaamde Ontwikkelgroepen. Alle leerkrachten nemen deel aan een of twee ontwikkelgroepen en hebben hierin hun inbreng. Wij hebben een 6-tal ontwikkelgroepen binnen onze school.
* Muziek * Werldorentatie-Aardrijkskunde-Geschiedenis * Rekenen * Taal-en Leesbevordering
* Meer-en Hoogbegaafdheid en de * 21e -eeuwse-Vaardigheden.
Tijdens onze team-&studie-vergaderingen besteden we aandacht aan nieuwe impulsen die per ontwikkelgroep zijn uitgewerkt en die we in onze dagelijkse praktijk gebruiken. De volgende 3 onderwerpen stonden op de studiemiddag van vorige week centraal.

Leesbevordering: o.a. het invoeren van ScoolWise in de groepen 6 t/m 8
Ons hoofddoel is het vergroten van het leesplezier, zodat daardoor ook het leesbegrip zal groeien.
Enkele initiatieven:
* Lees bevorderende activiteiten in groepjes van ongeveer 10 kinderen, door ouders geleid.
* Een regelmatig terugkerende boekenkring waarin dieper ingegaan wordt op enkele boeken.
* Het aanleggen van een Leeslog op ScoolWise (groep 6, 7 en 8).
* Tutorlezen: kinderen uit groep 8 begeleiden lezertjes uit groep 4 (en later dit schooljaar uit groep 3).
* Opa-lezen.
* Voorlezen.
* Deelname aan de Nationale Voorleeswedstrijd.
Natuurlijk is thuis lezen en voorlezen van groot belang.
We hopen op jullie ondersteuning.
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Reken-ontwikkelgroep:
Op onze studiemiddag van 14 november j.l. stond dit keer de leerlijn splitsen centraal, nadat eerder
dit jaar al de leerlijn aanvullen tot 10 een keer centraal stond. Het is goed om van elkaar op de
hoogte te zijn wat er in welk leerjaar van een leerlijn aan bod komt. Zodat je daar naar kunt teruggrijpen, op verder kunt borduren en als een kind een onderdeel uit een leerlijn (nog) lastig vindt, je weet
welke stap terug je kunt/moet doen. Zo wil de reken-ontwikkelgroep steeds een leerlijn behandelen
binnen het team.
Naast een stuk rekendidactiek, zijn er ook interessante rekentips en rekenspellen gedeeld die meteen
in de dagelijkse praktijk toegepast kunnen worden. Zo zien we dat de rekenbal in veel klassen al
veelvuldig ingezet wordt. Dit om met een stukje beweging erbij het automatiseren van rekenopgaven
te bevorderen. De spellen die we met het team gedeeld hebben zijn: De dokter en de half dove patient (halveren van getallen), 3 op een rij (kunnen toepassen van aanvullen tot 10 én splitsen), de plusrups en op 100 ben je af (oefenen met optellen). Misschien hoort u één van de spellen thuis wel terug
van uw kind!

ICT op School aan de Vijver
Op onze school zijn alle groepen dagelijks bezig met ICT binnen de onderwijsleersituatie. Digiborden,
p.c.’s en laptops worden door zowel leerlingen als leerkrachten gebruikt. Daarnaast werken we aan
de competenties binnen de 21 e-eeuwse vaardigheden. Leerlingen hebben deze competenties nodig
in de maatschappij van de toekomst. We zijn dagelijks bezig om de leerlingen hier goed op voor te
bereiden en deze competenties een plek te geven binnen ons onderwijs.
Afgelopen studiemiddag hebben we een workshop gehad van medewerkers van Prowise. We gebruiken Prowise op de digiborden als presentatie-middel,
maar ook om oefenstof met de leerlingen te oefenen en
interactie via bijvoorbeeld Prowise Connect tot stand te
brengen. Leerkrachten hebben toegang tot lessen binnen
een scala van thema’s, die reeds klaar staan. Verder zijn
dit schooljaar alle bestanden gemigreerd naar ‘the cloud’
en werken we binnen de Office-365-omgeving. Ook hiermee zijn we uiteraard volop in ontwikkeling.
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Venlo on Ice donderdag 19 december
Op de Oude Markt gaat binnenkort de ijsbaan weer open. Venlose scholen
worden in de gelegenheid gesteld hiervan gebruik te maken. Ook wij hebben ons hiervoor aangemeld. Groep 6, 7 en 8 gaan op donderdag 19 december van 08.30 tot 09.45 uur.
Het is de bedoeling dat de kinderen om 08.15 uur naar school komen.
De kinderen lopen met hun eigen groep naar de ijsbaan.
De school betaalt de entree, dus de kinderen hebben geen geld nodig.
Heb je eigen schaatsen, neem die dan mee, dat scheelt je tijd om sneller te
kunnen schaatsen. Voor de kinderen die geen eigen schaatsen hebben, regelt de school ter plekke huurschaatsen.
Passende lekker warme kleding is natuurlijk noodzakelijk. Handschoenen zijn door de organisatie
VERPLICHT gesteld. Tijdens dit ijsfestijn is er voldoende toezicht.

Pietendisco d’n Dörpel
Sinterklaas is weer in het land. Dat betekent ook dat onze jaarlijkse Pietendisco weer voor de deur
staat. Op vrijdag 29 november van 19.30 tot 21.30 uur hebben wij een aantal Pieten bereid gevonden
om er een swingende avond van te maken. Komen jullie ook?
De entree bedraag € 1,00, alle versnaperingen € 0,50.
Neem gezellig jullie vriendjes en vriendinnetjes mee!

V
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