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Samenwerking peuter/kleutergroep
Zoals u inmiddels weet hebben wij een
peutergroep binnen onze school. Het voelt
alsof ze er al jaren zijn i.p.v. 6 weken. Zo
vertrouwd en organisch zijn ze aanwezig.
Een bezoek aan de bibliotheek, net als alle
andere groepen, hoort daar natuurlijk ook
bij.

Peuters naar de bibliotheek. Ook op deze
leeftijd ervaren hoe fijn een boek “lezen” kan
zijn.
Op tijd komen

Om 10 voor half negen gaan de deuren open
en zijn alle leerlingen vanaf groep 3 al van
harte welkom in de groep. De kleuters
worden opgevangen door de leerkracht(en)
en gaan gezamenlijk naar binnen. Om half
negen starten de lessen. Nu merken we dat
er steeds meer leerlingen laat op het plein
verschijnen en de start van de dag missen.
Naast verloren leertijd is het voor kinderen
niet fijn om een groep in te stappen die al
gestart is. Soms heel bedremmeld stappen
ze over de drempel. Wilt u ervoor zorgen dat
uw zoon/dochter op tijd aanwezig is?
Wanneer u tandarts of huisarts bezoekt aan
het begin van de dag, dan kunt u dit melden.
Zo weten we dat een leerling later instroomt
en kunnen we hier rekening mee houden.
Alvast heel veel dank voor de samenwerking
hierin.

Ondersteuningsteam - nieuwe
deskundige van buiten - Kim Gelens
In negen van de tien gevallen verloopt de
schooltijd zonder noemenswaardige hobbels.
Soms is ondersteuning wel noodzakelijk. In
dit geval kunnen we terugvallen op ons
ondersteuningsteam. In de binnenstad is
Karin Jonker de intern begeleider (heeft nu
de naam kwaliteitscoördinator gekregen) en
Lonneke Tol doet dit voor de Kersenboogerd
en de Messchaertstraat. Zij ondersteunen
leerkrachten bij de uitvoering van de
ondersteuningsvraag en soms ook individuele
leerlingen. Op gedrag en sociaal-emotioneel
gebied kunnen we een beroep doen op
Suzanne Solognier als onze
gedragsspecialiste. Zij vormen gezamenlijk
het interne ondersteuningsteam. Wanneer er
sprake is van een ingewikkelde vraag of dat
er meer deskundigheid gewenst is, dan
kunnen we te rade bij een deskundige van
buiten.
Tot voorkort was dit Henriëtte Kunis vanuit
het samenwerkingsverband: de Westfriese
Knoop. Henriëtte heeft echter andere
werkzaamheden gekregen en vanaf de
zomervakantie is het Kim Gelens van Zien in
de klas. Wanneer wij vinden dat een
bespreking van uw zoon of dochter gewenst
is, vragen wij vooraf toestemming, leest u
alle informatie mee en bent u aanwezig
tijdens de bespreking van het groot
ondersteuningsteam.
Week van het pesten
Buitensluiten? Uitgesloten!
Dit thema is de afgelopen week teruggekomen
in de klas. Onderstaande discussie uit groep
5/6.
Wat is eigenlijk buitensluiten? Dat weten de
kinderen goed: “Dat je niet mee mag doen,
dat je alleen bent.”
Hoe zit het dan met het spelletje levend
museum? Dan moet er 1 iemand op de gang
staan en de rest van de groep gaat een
museum maken… “Ja maar juf, dan weet
je dat je meedoet!”
Vrijdag keken wij het jeugdjournaal van
donderdagavond. Het ziet ernaar uit dat de
regering gevormd gaat worden. Dit heeft
lang geduurd, ook doordat partijen werden
buitengesloten. Een schok door de klas…
“Ohhhhh…. buitensluiten… dat mag niet!”

Samen tegen pesten
Een week tegen pesten is niet genoeg. Dat
zijn we ons terdege bewust. Iedere week
besteden we aandacht aan gedrag en
welbevinden. We observeren binnen de
groepen wat er nodig is en leerkrachten
worden hierin begeleid door Suzanne
Solognier. Onze aanpak vanuit KIVA (samen
maken we er een fijne school van) geeft ons
goede input voor de inhoud van de lessen.
Maar zien wij alles? Daar doen wij wel
ontzettend ons best voor, maar zijn ook reëel
dat er dingen kunnen gebeuren, die we niet
altijd zien. We hebben u als
ouders/verzorgers daarom nodig. Wilt u,
wanneer u het gevoel heeft dat uw zoon of
dochter niet helemaal lekker in zijn vel zit en
dat dit wellicht door school komt, dit dan zo
snel mogelijk doorgeven aan de
groepsleerkracht. Mocht u onze
gedragsspecialiste Suzanne Solognier willen
raadplegen, dan is dit natuurlijk ook
mogelijk. U kunt haar een mail sturen met
uw vraag: s.solognier@talenthoorn.nl
Suzanne werkt op donderdag en vrijdag. Zij
zal op deze dagen uw mail/vraag
beantwoorden.

Alleen samen maken we er een fijne school van.

Privacywet
Mocht u het bericht op ouderportaal
afgelopen week hebben gemist, onderstaand
de beschrijving hoe u kenbaar kunt maken in
ouderportaal hoe wij als school dienen om te
gaan met het publiceren van foto’s en video’s
van uw kind(eren).
Wij voeren uw keuze uit, zoals u deze
(eventueel voorgaande jaren) heeft
doorgegeven. U heeft altijd de mogelijkheid
om uw keuze te herzien. U kunt de keuze
herzien via het Ouderportaal. Als u niets
wijzigt, dan blijft de eerdere gemaakte keuze
van kracht.
Voor nieuwe ouders of ouders die dit
formulier nog niet eerder hebben ingevuld: u
kunt dit toestemmingsformulier vinden onder
het kopje “mijn privacy’’ bij instellingen. Wij
vragen u dit toestemmingsformulier voor uw
kind(eren) in te vullen.

SCIO Meet & greet
Op zaterdag 30 oktober is een Meet & greet
voor mensen die op zoek zijn naar een baan
in de opvang en/of het onderwijs.

Mocht u interesse hebben of iemand in uw
omgeving kennen die geïnteresseerd is in
werken in het onderwijs of binnen de
opvang, attendeer dan op deze mogelijkheid.
Wist u dat…….u na schooltijd van harte
welkom bent om even in de groep van uw
zoon en/of dochter te kijken?
En wist u dat…...de leerkrachten na
schooltijd bewust met de leerlingen
meelopen om de dag af te ronden en
afscheid te nemen?
Maar dat zij blijven staan op het plein om,
wanneer u vragen heeft, deze aan hen kunt
stellen?
En tenslotte…….u altijd een afspraak kunt
maken voor een gesprek. U hoeft hiervoor
nooit te wachten tot het volgende
gespreksmoment. Via ouderportaal is een
afspraak zo gemaakt.

Montessorimaterialen
De montessorimaterialen lenen zich bij
uitstek voor uitdagende werkjes.
En wat is er mooier dan vol trots een werkje
als het honderdbord te mogen laten zien aan
juf Suzanne, die even alle tijd neemt om het
werk te bewonderen en er vragen over te
stellen.

Pleinwacht
De afgelopen weken hebben wij gemerkt dat
de aanwezigheid van een leerkracht en/of
pedagogisch medewerker tijdens de pauze
zeer gewenst is.
Wij zullen een schema maken, zodat er vanaf
deze week tijdens elke pauze een leerkracht
en/of pedagogisch medewerker op het
schoolplein aanwezig is.
Verteltheater
Vandaag was Julian Wijnstein, in het kader
van de kinderboekenweek, met zijn
verteltheater, bij ons op school in de
Kersenboogerd. Julian kwam twee verhalen
vertellen en een met zijn kamishibai (dit is
een verteltheater).
Het laatste verhaal heeft nog geen einde. De
kinderen mogen zelf gaan bedenken hoe het
verhaal eindigt: schrijven of tekenen, alles
mag.
Uiteindelijk worden er 3 verhalen gekozen,
deze leerlingen met hun verhalen strijden in
de finale tegen andere leerlingen van
basisscholen uit de KB.
De finale is in de Bibliotheek Kersenboogerd
op 29 oktober.

Het honderdbord

Geometrische figuren

Kamp Texel groep 7/8 KB

Verslag van een geweldig kamp!

Maandag
Moesten we om 8 uur op school zijn, want
anders misten we de boot. We waren net op
tijd bij de boot, dus we hadden geluk.
Eenmaal op Texel gingen we naar een
fietsverhuur om voor iedereen een fiets te
regelen zodat we konden fietsen op Texel.
Toen gingen we fietsen naar een speelplaats
in een bos waar we gingen lunchen en
daarna mochten we ook nog vrij spelen.
Daarna fietsten we verder naar het
Juttersmuseum en daar deden we een
speurtocht waarbij we vragen moesten
beantwoorden door te zoeken in
verschillende hallen. Daarna gingen we
spelen in een grote speeltuin bij het
museum. Toen gingen we, letterlijk door
weer en wind (lees: keiharde regen) naar het
huisje, waar we onze bedden konden
uitkiezen en opmaken en daarna buiten
mochten spelen. We bedachten een eigen
spel en toen moesten we allemaal naar
binnen want we gingen avondeten en dat
was macaroni. Na het eten mochten we nog
een toetje en ‘s avonds maakten we een
kampvuur waar we marshmallows gingen
roosteren en daarna gingen we slapen.

Dinsdag
Werden we ‘s ochtends vroeg wakker dus
moesten we nog even wachten voor we
konden ontbijten dus zijn we nog even gaan
kletsen op de kamer. Toen we gingen
ontbijten mochten we kiezen uit beschuiten,
ontbijtkoek, bruin brood en wit brood.
Toen gingen we een tussendoortje pakken en
daarna gingen we fietsen naar een speeltuin
bij de haven van Oudeschild.
In die speeltuin was een schip, een
waterspeeltuin en een voetbal/basketbalveld
waar we weer vrij mochten spelen. Daarna
gingen we weer terug fietsen naar het
kamphuis waar we gingen lunchen en toen
we klaar waren met lunchen deden we een
witte sokken race. Dat was dat je witte
sokken aankreeg en toen moesten we een
parcourtje afleggen in een drietal waarvan
één iemand de witte sokken aan moest doen
en wie de witste sokken had, die had
gewonnen.
Daarna mochten we weer vrij spelen buiten
of binnen een spelletje doen of film kijken.
Daarna gingen we avondeten en dat waren
wraps. Daarna mocht je nog een toetje,
maar bijna niemand wilde dat. Toen moesten
we naar buiten zodat de juffen en meesters
alles konden klaarmaken voor de bonte
avond toen dat klaar was hadden we vier
acts. Namelijk; iemand die piano speelde,
een quiz, een spelletje en een presentatie.
Daarna moest iedereen naar boven zodat de
disco kon worden voorbereid, na de disco
deden we een stoelendans en daarna gingen
we slapen. Dit was de tweede dag van het
kamp.
Woensdag
Werden we later wakker en konden we
eerder ontbijten want we moesten om tien
uur het huisje uit en omdat het erg veel
regende hadden ze een busje geregeld
waardoor we alleen naar de boot hoefden te
fietsen. Eenmaal daar gingen we met een
busje naar Cocksdorp waar we gingen
bowlen en na het bowlen gingen we als lunch
patat eten en na de patat mocht je kiezen; of
gamen of een souvenir kopen. Daarna gingen
we weer met de bus naar de boot en toen
gingen we met de auto weer naar huis.

Het juttersmuseum

Dit was ons kamp
Geschreven door Rens.

