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Ontbijt en schoolfruit
Als ik dit opschrijf hebben we net het schoolontbijt gehad in alle
groepen.
Dit was weer een groot succes. Fijn dat er weer ouders waren
om mee te helpen. De kinderen en leerkrachten hebben weer
genoten.
Natuurlijk vinden wij als school gezond eten ook van belang.
Dit is de reden dat wij de komende 15 weken mee gaan doen
aan het EU-schoolfruitprogramma.
Dinsdag was de eerste levering. Misschien zijn er nog meer
ouders, die ons kunnen helpen met de verdeling en het
schoonmaken van het fruit.
Iedere week zullen wij bij de lokalen een lijst ophangen met het fruit en de groenten, die geleverd
zijn.
Het is de bedoeling dat dit op woensdag, donderdag en vrijdag opgegeten wordt door onze
leerlingen. In principe hoeven de kinderen op deze dagen geen eten voor de kleine pauze mee te
nemen.Is er iets bij wat uw kinderen niet lusten, mogen ze zelf iets van huis meenemen, maar het
moet wel gezond zijn, dus groenten of fruit. In de groepen zal ook regelmatig aandacht besteed
worden aan het schoolfruit. Ook hangen er door de school heen al verschillende posters.
Gesprekken
We hadden het natuurlijk al verteld, maar toch nog even een reminder. We hebben dit jaar geen
tien- minuten gesprekken meer met alle ouders. Als u het nodig vindt of de leerkracht van uw
kind(eren) vindt het belangrijk om u te spreken wordt er een afspraak gemaakt in de maand
november.
Na de cito-toetsen in januari zullen er portfoliogesprekken plaatsvinden. Deze staan ook op de
jaarkalender.Het is de bedoeling dat u dan samen met uw kind en de leerkracht een gesprek zal
hebben over de leerresultaten van uw kind. Het gesprek wordt gehouden aan de hand van het
portfolio dat we nu langzamerhand gaan vullen. Samen met de kinderen kijken de leerkrachten ook
welke doelen de kinderen willen en moeten behalen en dit willen zij ook graag aan u vertellen.
Uit onderzoek is gebleken dat kinderen op deze manier veel meer gemotiveerd worden om te leren,
omdat zij veel meer met hun eigen ontwikkeling bezig zijn.
Wij hebben op 23 november een studiedag met ons team. Op deze dag zullen we samen kijken
hoe wij dit goed vorm kunnen geven binnen ons onderwijs. Belangrijk is dat we steeds meer gaan
werken op het niveau van de kinderen. Natuurlijk houden wij u op de hoogte van alle
ontwikkelingen.
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Heeft u vragen, kunt u altijd bij mij langs komen.

Koffiemoment
Had u het al in uw agenda gezet?
Op woensdag 16 november hebben wij weer een koffiemoment vanaf half negen.
Graag wil ik het met u hebben over de manier waarop wij de gesprekken gaan indelen en de
ontwikkelingen wat betreft het stellen van doelen.
Talentenochtend
Woensdag 30 november houden we een talentenochtend . U heeft hier al een mail over gekregen.
Onze leerlingen kunnen zich dan inschrijven voor een workshop op deze ochtend.
We hebben al een opa die iets met geluid gaat doen.
Kunt u goed figuurzagen of heeft u een hobby, die u graag met de kinderen wilt delen?
Misschien bent u goed in koken of houdt u van techniek? Alle talenten zijn natuurlijk geweldig om
met een groepje kinderen uit te voeren. De leerkrachten zelf zullen ook meedoen, we hopen op
veel meer aanmeldingen.
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