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Traktaties

1 Ouderweekend 2022 Stichting
Netwerk
Stichting Netwerk organiseert een heerlijk
weekend naar Texel voor alleenstaande
ouders met kinderen.
In dit weekend brengen we ouders met
elkaar in verbinding en vaak ontstaan er
nieuwe vriendschappen.

In het kader van gezond zijn en blijven (in
het verlengde van de gezonde school) willen
wij u vragen of u hier rekening mee wilt
houden met trakteren? Op internet kunt u
veel ideeën opdoen voor een gezonde
traktatie. Vanaf deze week hoeven de
traktaties niet meer voorverpakt te zijn.
Studiedag vrijdag 4 februari
Afgelopen vrijdag hadden we een studiedag
voor het gehele team. We hadden een online
lezing door Paul Kirschner en hij nam ons
mee in de theorie van de cognitieve belasting
van het werkgeheugen. Ook wel de
cognitieve belastingstheorie genoemd (van
de grondlegger Sweller). Het eerste deel was
er een van scherp opletten en goed luisteren.
Ons werkgeheugen zat met de koffiepauze
dan ook al aardig gevuld. Aansluitend kwam
een leerkracht uit de praktijk aan het woord.
Zij vertelde met praktische voorbeelden hoe
deze school de belangrijke uitgangspunten
van deze theorie in de praktijk had
verwezenlijkt. Voor ons prachtige handvatten
om de routines welke de Montessori Visie rijk
is wederom bewust weer in te zetten en daar
nog consequenter naar te handelen. Bijv. het
belletje om stilte en aandacht te vragen.
Alleen het belletje gebruiken en niet een keer
toch met de handen klappen. Maar ook de
kleine en grote rondgang wanneer de
leerlingen aan het werk zijn. Door zo bewust
de rust en de structuur neer te zetten en
voorspelbaar te zijn hoeft geen enkel kind
zich druk te maken over randzaken en kan
elke leerling starten met een “leeg”
werkgeheugen en optimaal werken en leren.
Kortom het was een rijke dag waar we verder
op kunnen “borduren”.

Dit jaar is het weekend 17, 18 en 19 juni
2022. Kosten bedragen € 65,00 per gezin,
betalen met de cultuurstrippenkaart is ook
mogelijk.
Gezinnen kunnen zich vanaf 14 februari
aanmelden via Sociaal werker Stefanie
Strijker via s.strijker@netwerkhoorn.nl ook
voor vragen kunt u hier terecht.
Er is plaats voor zo'n 30 Hoornse gezinnen.
Gezinnen die al eerder hebben deelgenomen
kunnen zich aanmelden vanaf 4 maart
wanneer er plekken over zijn. Voor meer
informatie:
https://netwerkhoorn.nl/nieuws/eenouder-en
-kindweekend-17-19-juni-2022
Skeelers op schoolplein
In verband met de veiligheid is skeeleren
tijdens de pauzes niet toegestaan, daarvoor
is het te druk op het plein. Het is prima als
leerlingen op skeelers naar school komen,
maar wilt u dan een paar schoenen
meegeven voor in de pauzes?

Zelftesten
Op school liggen zelftesten zodat u thuis
(wanneer u dit wilt) uw zoon/dochter kan
testen. Aan het einde van de schooldag,
wanneer de leerkrachten bij de deur staan,
kunt u ook om zelfteste vragen, mocht uw
zoon/dochter deze hebben vergeten.

