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De bijbelteksten waar we de komende maand over werken zijn:
Week 36 (noord): Startweek
■ Inhoud: De schooldeur gaat open: een goede start gewenst!
■ Bijbel: Twaalf leerlingen op pad (Lucas 9).
Week 35 en 36 (28 augustus t/m 8 september): Huis (wisselthema)
■ Inhoud: Het huis als beeld voor het leven. Over bescherming, openheid, privacy en
gemeenschap.
■ Bijbel: Een huis op een rots (Lucas 6); De hoeksteen (Lucas 20); In huis bij een farizeeër
(Lucas 14).
Week 37 t/m 39 (11 t/m 29 september): Vooruitkijken
■ Inhoud: Op weg naar een nieuwe toekomst. Wat staat je te wachten? Hoe bereid je je
voor?
■ Bijbel: Twaalf verkenners (Numeri 13); Koning Balak en Bileam (Numeri 22); Mozes ziet
het Beloofde Land (Deuteronomium 34).
Agenda september 2017
4 september
Alle kinderen weer naar school.
7 september

Intekenlijsten workshops geopend.

20 september
Workshopavond, vanaf 18.45 uur staat de koffie/thee klaar.
Workshopavond: “U mag weer naar school!”
Zoals bij de opening van het schooljaar genoemd is hebben wij op woensdag 20 september
een workshopavond. Heeft u altijd al eens willen weten hoe de plusklas er uit ziet? Hoe een
Kanjerles gaat? Hoe er met Snappet en op de tablets gewerkt wordt? Dan bieden wij u nu
door middel van workshops de kans om te ontdekken en te ervaren hoe wij dit aan onze
leerlingen aanbieden.
Voor deze workshops kunt u zich vanaf vandaag inschrijven via Digiduif. In verband met de
tijd kunt u zich voor twee workshops inschrijven. Mocht het inschrijven niet lukken dan mag
u mij (Annemiek Lourens, teamleider) ook een berichtje via Digiduif sturen met de twee
workshops van uw keuze. Ik zet u dan op de lijst. Deze lijsten hangen ook op het raam van
het directiekantoor, hier kunt u zich eventueel ook inschrijven.
Het programma is als volgt:
18.45 uur: Inloop met koffie en thee.
19.00 uur: Plenair gedeelte. De directeur (Taeke Venema) zal wat vertellen over het
komende schooljaar (2017-2018).
19.30 uur: Workshopronde 1
20:00 uur: Pauze
20:15 uur: Workshopronde 2
21:00 uur: Naar huis
De workshops waar u zich voor kunt inschrijven zijn de volgende:
1. Da Vinci (nieuwe methode voor de bovenbouw voor: biologie, geschiedenis,
aardrijkskunde en techniek.)
5. Rekenen
2. Kanjertraining
6. Tablet/ Snappet
3. Kleuteronderwijs
7. Plusklas
4. Succes For All (SFA)
Wij hopen u allemaal te mogen begroeten op woensdag 20 september!

Startweek Kanjertraining (Gouden weken)
De startweek van de Kanjertraining (Gouden weken) vindt plaats in de eerste weken van het
schooljaar. De startweek bevat een aantal basiselementen van de Kanjertraining zodat er
een duidelijk fundament wordt neergelegd om het vervolg van de lessen op voort te bouwen.
Kanjertraining is onder andere gericht op samenwerking tussen ouders en school en daarom
willen we u als ouder zoveel mogelijk informeren over wat er op de verschillende momenten
aan de orde is bij de Kanjerlessen op school. Onderdelen van de startweek:
• De Smileyposter wordt met de kinderen besproken aan de
hand van stellingen. Alle kinderen kunnen aangeven hoe ze
zich willen gedragen het komende schooljaar/de komende
periode. De poster krijgt een plek in de klas/ school zodat de
kinderen ook herinnerd kunnen worden aan die goede wil.
• Er wordt een oefening gedaan die heet “motor en
benzinepomp”. De kinderen leren dat ze onderdeel zijn van
een groep en bijvoorbeeld invloed hebben op het
groepsproces door geen aandacht te geven aan storend
gedrag.
• De kinderen leren de betekenis van de dierfiguren en/of de
petten. En kunnen in verschillende situaties de petten
uitspelen en herkennen.
De onderdelen uit de startweek zullen terugkomen in de
speciaal daarvoor ontwikkelde lessen maar ook tijdens de
pauzes en in de wandelgangen zal er aangesloten worden op
de ‘Kanjerafspraken’ en spreken we de ‘Kanjertaal’.
Tijdens de Kanjerlessen zal er langzaam meer verdieping
komen op de verschillende onderdelen. Mocht u meer
informatie willen hebben over de kanjertraining dan kunt u zich
inschrijven voor de workshop op woensdag 20 september.
Rekenen
Vorig schooljaar zijn we met het team begonnen met het invoeren van het handelingsmodel
en de vertaalcirkel. Dit zijn manieren van werken om kinderen een betere basis voor het
rekenen mee te geven. Door de vertaalcirkel in te zetten krijgt het rekenen (en met name de
contextsom, de verhaaltjessom) meer betekenis voor de kinderen.
Als u meer over de vertaalcirkel wilt weten en over hoe we hiermee werken, dan kunt u zich
inschrijven voor de workshop rekenen. Verder zullen wat betreft rekenen dit jaar als
speerpunt het automatiseren via rekenspel in de groepen 3 t/m 8 en het versterken van het
getalbegrip in de groepen 1 en 2 aan bod komen. Hier zal in de workshop ook nog kort iets
over verteld worden.
Rianne
Neten gesignaleerd
Zoals na iedere vakantie is ook nu het Luizen Opsporings Team (LOT) weer aan het werk
geweest. Er zijn neten gesignaleerd in de volgende groepen: 8a, 6a, 5a, 5/6b, 4a.
Wilt u uw kinderen goed controleren en kammen?

Kijkje in de groep
Dit schooljaar hebben wij drie momenten ingepland waarop u een kijkje in de groep kunt
nemen bij uw zoon/dochter. Drie momenten zodat, mocht u nog meer kinderen bij ons op
school hebben, u kunt inplannen wanneer u bij wie komt kijken. Het is maar een half uurtje
dus daarom raden wij aan per keer één groep te bezoeken. Hierbij de data:
Woensdag 4 oktober van 8.30 – 9.00 uur
Dinsdag 16 januari van 8.30 – 9.00 uur
Donderdag 31 juni van 8.30 – 9.00 uur

