Agenda
Vrijdag 11 september:

Boerderijschool

Woensdag 16 september:

Studiedag (leerlingen vrij)

Maandag 21 september:

Schoolfotograaf

Dinsdag 22 september:

Schoolfotograaf

Zaterdag 26 september:

Klusdag (09.00-12.00)

Maandag 28 september:

Ouderavond

Dinsdag 29 september:

Michaëlsfeest (13.00 vrij)

Bericht directeur
Aanwezigheid directeur: Alleen woensdag/studiedag en donderdag. Maandag en dinsdag ben ik naar
Athena directeuren overleg.
Administratie: dinsdag en donderdag
Interne begeleider: woensdag (om de week) en donderdag

Ouderavonden in coronatijd
Afgelopen vergadering hebben we gekeken hoe we de ouderavonden met de huidige corona
voorwaarden door kunnen laten gaan. Want zowel jullie als wij missen al die oudercontacten.
We houden de avonden in de Jaarkalender aan en beginnen een half uur vroeger.
Om te voorkomen dat er te veel mensen komen, werken we in 2 shifts: 1e shift start om 19.30 en
duurt 45 min., 15 min pauze/vertrektijd en de 2e shift halen we op bij de voordeur om 20.30 (zodat
we goed afstand kunnen waarborgen op de gang).
Van elk kind kan er 1 ouder komen.
Ouders nemen eigen drinken mee.
De kleuterjuffen delen zelf de ouders in en berichten dat aan de ouders: 1e of 2e shift. Deze
ouderavond is in de zaal, de klas is helaas te krap voor anderhalve meter.
De klassen 1 t/m 6 zijn ingedeeld in jongste klas 1e shift en oudste klas 2e shift.
In principe in de eigen klas, tenzij het te krap is voor de anderhalve meter afstand, dan in de zaal.
We houden raam en deur open voor de ventilatie.
Verder de gebruikelijke voorwaarden als:
-handen reinigen bij binnenkomst
-geen verschijnselen hebben zelf of in de familie
-en de anderhalve meter afstand

Schoolfotograaf
Deze is al vroeg in dit schooljaar geregeld. Ze komen op maandag 21 en dinsdag 22 september.
Klassenfoto's, individuele foto's en broertje/zusje (alleen schoolgaande kinderen!).
We werken dit jaar met foto DIT. Hoe alles werkt zullen we aan jullie door mailen.

Klusdag 26 september 09.00-12.00
Meester Marinus wil deze klusdag graag door laten gaan omdat er veel werk buiten is.
De volgende ouders zijn ingedeeld op 26 september:

Dit zijn voor corona en de klussen te veel mensen, er zijn er maar 7 nodig.
Er hangt een lijst bij de voordeur, als de ouders die komen even een kruisje achter hun naam zetten
dan kan iedereen (ook meester Marinus) zien wanneer we er 7 hebben.
En dus genoeg.

Nieuwe rekenmethode Getal en Ruimte Junior
Dit schooljaar is onze school gestart met een nieuwe rekenmethode. Wij zijn erg blij met de methode
en horen dat kinderen er thuis ook enthousiast over vertellen. Daarom informeren wij jullie iets meer
over Getal & Ruimte Junior.
Getal & Ruimte Junior is dé nieuwste rekenmethode in het basisonderwijs. De methode sluit aan op
Getal & Ruimte, de grootste wiskundemethode voor het voortgezet onderwijs. Is daar succesvol en
veelgebruikt.
Aandacht, zelfvertrouwen en eigenaarschap zijn de basis. Omdat dit de voorwaarden zijn voor effectief
rekenonderwijs. De kinderen werken nu aan één onderwerp per week met vaste rekenstrategieën
(manieren om dingen uit te rekenen). Er is iedere dag instructie en de kinderen gaan in kleine stapjes
van oefenen (met ‘kale’ sommen) naar toepassen in context (de zogenaamde ‘verhaaltjessommen’).
De leraar geeft de instructie kan hierbij goed vrijeschool materiaal en Met Sprongen Vooruit in zetten.
• Aandacht: één onderwerp per week en iedere dag klassikale instructie.
• Zelfvertrouwen: duidelijke, altijd werkende rekenstrategieën.
• Eigenaarschap: uitleg(leerkracht), test jezelf (om zelf te ontdekken wat je nog verder wilt
oefenen voor de toets) en feedback op maat.
Meer weten? Op de website getalenruimtejunior.nl leest u meer over de methode.

Klassenouderoverleg naar 28 september
Beste klassenouders er is op maandag 21 september een Directeuren overleg Winterswijk geplaatst.
Dus ons klassenouderoverleg verplaatst een week naar maandag 28 september.
We kunnen met 9 mensen wel in de zaal van school. Vergader je liever via Teams geeft dat dan tijdig
aan, dan kunnen we de verbinding in de agenda zetten.
Kun je helemaal niet, zeg dan even af. En verzamel alvast puntjes bij de ouders van je klas voor dit
overleg.
Ouders geef je puntjes door aan de klassenouders van je klas.

NB: lees vooral even de bijlage voor de ouderbijdrage.

In de hal bij de administratie liggen een heleboel mooie spullen in de
“gevonden voorwerpen-mand”. Missen jullie thuis het een en ander? Wie
weet kan je deze hieruit meenemen…kom gerust eens kijken! Volgende week
wordt het afgevoerd.

• Foto van de voorpagina is gemaakt door Josien.

