Agenda

vrij. 16 oktober:

Boerderijschool

zat.17 oktober tot zon.25 oktober:

Herfstvakantie

dinsdag 27 oktober:

“Bag to school”ophaaldag kleding inzameling

donderdag 29 oktober:

Fietscontrole

Bericht directeur
Aanwezigheid directeur: Maandag en dinsdag en donderdag.
Deze dagen kunnen ouders altijd een afspraak maken of om 8.30 uur even individueel
binnenlopen.
Administratie: dinsdag en donderdag
Interne begeleider: dinsdag
NOG 3 DAGEN STAAT DE OUDERPEILING OPEN OM IN TE VULLEN
(t/m zondag 18 oktober 2020).De stand staat nu op 50%, dat is nog wat laag.
Alsjeblieft invullen!
Verrassing

Maandag 12 oktober werden we verrast door slingers en even later een
prachtig herfstboeket met lieve woorden op een kaartje en nog weer even
later een heerlijke hartvormige cake bij de thee.
Hartelijk dank klassenouders, die deze verwennerijen namens alle ouders
voor ons verzorgden. Dat waarderen wij zeer.

Audit di 27 oktober 2020
Athena heeft een kwaliteitskader op pedagogisch-didactisch handelen. Dit komt overeen met
zowel kwaliteitspunten van het samenwerkingsverband/passend onderwijs als de punten waar
de onderwijsinspectie naar kijkt.
Leraren hanteren dit kader als zij reflecteren op hun eigen handelen in de lessen.
Jaarlijks houden zowel de IB’er als de directeur klassenbezoeken met een kijkwijzer die op dit
kader geënt is. Tips en punten hieruit worden meegenomen in de persoonlijke
ontwikkelplannen.
Om de vier jaar zal Athena met een externe audit langs onze scholen gaan om ons te toetsen
aan dit kader. Er komen klassenbezoeken met nagesprek, gesprekken met een aantal
kinderen, met het team, met de IB’er en de directeur en aan het eind van de dag een
beoordeling voor de school en bestuur.
Je zou kunnen zeggen een inspectie bezoek in kleinere vorm, op eigen verzoek.
In de huidige verantwoording van bestuur naar inspectie moet ook aantoonbaar gemaakt
worden dat we een lerende organisatie zijn. Die aan een beschreven kwaliteitskader voldoen
en daar steeds aan werken.
Voor geïnteresseerden in te zien op school.

Klassenbezetting
Helaas is juf Linda ziek deze week, zij heeft geen corona-achtige verschijnselen.
Maar daarom was het deze week jongleren met wie welke dag voor klas 3-4 zou staan. Dat
hebben de betreffende ouders via een Parro-bericht gehoord.
Heel erg fijn dat er meerdere collega’s zijn die in deze toch al zwaardere tijd extra willen
inspringen. Dat wordt geheel in goede samenwerking en overleg geregeld.
Groot voordeel is dat al het eigen personeel goed ingewerkt is in onze methodiek van taal en
rekenen. Dat zijn invallers van buiten helaas niet (als ze er al zijn).
Zo zijn we blij dat we van de zomervakantie tot de herfstvakantie alle dagen in alle klassen
goed onderwijs hebben kunnen bieden.
De week aansluitend aan de herfstvakantie sluit juf Linda haar verlofperiode af met een extra
weekje verlof. Juf Inga en juf Judith zullen die week samen de lessen verzorgen.
Dit gaf wat gepuzzel en daardoor zal er ook in klas 1-2 wat gewisseld worden met de
werkdagen. Maar dat zijn jullie wel al gewend, ook dat juf Josien elke week een dag in en
andere klas de les verzorgd.
En bij de kleuterklas wordt ook af en toe geruild van dag of komt juf Judith. Binnenkort zal
ook juf Aafke een dag verzorgen.
Buitendag kleuters
We hebben een lang gekoesterde wens om elke week één
dag helemaal buiten door te brengen in het bos dit jaar
vorm kunnen geven. We kunnen gebruik maken van het
gebouw van de scouting voor de toilet en als het teveel
regent.
Ik zag in Parro al veel mooie foto’s van de eerste
buitendag.
En juf schreef erbij:
‘Wat hebben de kinderen hard gewerkt met het zoeken
naar kastanjes, pissebedden, slakken, maar ook glas en
afval wat in het bos lag. Veel kinderen hebben
meegeholpen aan het bouwen van een prachtige hut van
takken, een herfstkroon gemaakt en fantasiespel gespeeld.
En wat hebben ze prachtig gezongen, dat was gezellig.’
We kijken dit schooljaar hoe dit bevalt.

Gedeeltelijke lockdown
Betekent gelukkig gewoon 100% naar school mogen blijven gaan, maar ook nog meer
aanpassingen om ontmoetingen onder volwassenen te verminderen.
Daarom aan alle ouders: alleen op ons verzoek in de school komen.
Mocht je kind toch te laat zijn, dan afscheid nemen bij de deur en niet mee naar binnen.
Helaas moeten we daarom de geplande ouderavond van klas 3-4 cancelen.
De leerkrachten zullen wat ze die avond hadden willen vertellen op papier zetten en jullie
mailen. Mocht je vragen hebben, stel die dan gewoon aan de leerkrachten of klassenouders.
Klas 3 heeft gelukkig al een startgesprek gehad en de oudergesprekken van klas 4 gaan
gewoon door.
Algemeen
Deze week hebben alle kinderen een plastic inzamelzak van bag-2-school, voor kleding
meegekregen.
Die mag gevuld worden met nog bruikbare kleding; een klusje voor de herfstvakantie
misschien?
Even lekker alle kasten uitmesten en alles in de zak.
Heb je niet genoeg aan een zak, dan mogen andere zakken ook.
Dinsdag 27 oktober a.s. wordt de ingezamelde kleding opgehaald door de Bag2school bus om
12:00 uur bij onze school. De zakken mogen in de vestibule, binnen bij de voordeur,
neergezet worden. Fijn, en alvast bedankt!

Daarnaast staan de inzamel boxen voor elektrische apparaten er nog 1a2 weken na de
herfstvakantie.
Sint Maarten
In verband met de huidige coronamaatregelen zullen wij het Sint Maartensfeest op een
andere manier vormgeven en wel onder schooltijd met alleen de kinderen.
De Sint Maartensoptocht en de herberg gaan dit jaar niet door.
Hoe vieren wij het Sint Maartensfeest dan wel?
In de ochtend van het Sint Maartensfeest wordt het ritueel van Sint Maarten, die de mantel
deelt met de bedelaar, op het schoolplein uitgespeeld. Dit is dan helaas zonder ouders.
Naderhand krijgen alle kinderen warme chocolademelk met een koekje in de klas en als zij
naar huis gaan nemen zij hun eigen gemaakte lantaarn of lampion mee. In de onderbouw
(klas 1 t/m 6) gaan de kinderen “knollen hollen” in de week van het Sint Maartensfeest.
Na de herfstvakantie volgt er meer informatie hierover.

Kleuterklas
Voorbereiding Sint Maarten
Dit jaar gaan wij een lantarentje maken van een blik. Je mag thuis een blik vullen met ijs en
invriezen. Het is handig om het blik tussen 2 stenen te leggen (of iets anders) zodat het vast
ligt. Samen met je kind kan je gaatjes prikken met hamer en spijker, dit kunnen willekeurige
gaatjes zijn en/of eenvoudige afbeeldingen zoals zon, maan en sterren. Aan de zijkant li/re
bovenaan graag iets grotere gaten voor het ijzerdraad (handvat). Op school gaan wij het blik
versieren door het te beschilderen en maken wij het tot een lantarentje met handvat. Het is
fijn dat het geprikte blik in de week na de herfstvakantie ingeleverd wordt met als uiterste
inleverdatum maandag 2 november.
Klas 5/6
De Kinderboekenweek is ten einde, we hebben gewerkt “ en toen....?” Gestart met de ijstijd
en vervolgens de jagers en verzamelaars en de eerste boeren besproken.
De jagers maakten grottekeningen en hier op de foto zijn de kinderen dat ook aan het doen.

Een grottekening maakten ze veelal boven hun hoofd, dus wij ook. Op een smoezelig
gemaakt papier onderaan onze tafel geplakt, hilarisch!

De laatste week voor de herfstvakantie hebben we twee keer in
de tuin gewerkt, de beek, vijvertje en de baan bij de pomp
waren aan renovatie toe. Ze hebben dit zeer gemotiveerd en
met veel plezier gedaan!
En nuttig, zo leren ze dat alles in hun omgeving zorg nodig
heeft!

