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Beste ouder(s)/verzorger(s),
De vakantie ligt alweer drie weken achter ons. Gelukkig maakt het mooie weer van deze week dat we
het zomergevoel nog even vast kunnen houden.
Er zijn veel startgesprekformulieren ingeleverd. Fijn dat op veel formulieren staat genoemd dat de
kinderen het naar hun zin hebben in de groep en met hun leerkracht. Goed om te lezen, want met
plezier naar school gaan verhoogt het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen, belangrijke
voorwaarden om je plezierig te kunnen ontwikkelen. Eén van onze uitspraken in de koersnotitie.
Regelmatig staan ook opmerkingen genoemd dat het contact met de leerkracht wordt gemist. Dat
snappen we, ook leerkrachten ervaren dat zo. We proberen dat zo goed mogelijk te ondervangen door
als leerkracht regelmatig zichtbaar te zijn op het plein bij start- of eindtijd van de school. Spreek de
leerkracht dan gerust even aan.
Via Schoudercom kunt u op eenvoudige wijze de leerkracht iets mededelen, bijv. ziekte of afwezigheid.
Gaat het om een bericht over die dag dan is het fijn als dat rond 8.00 in Schoudercom staat, zodat de
leerkracht nog in de gelegenheid is om het bericht te lezen. Vanaf 8.20 uur ontvangt de leerkracht de
leerlingen en dan is daar geen gelegenheid meer voor. Op een ziekmelding of iets dergelijks zal de
leerkracht niet terug reageren met een bevestiging dat het gelezen is.
Ook als u een vraag heeft of een behoefte heeft aan een overleg met de leerkracht kunt u een berichtje
via Schoudercom sturen.
We maken gebruik van groepsblogberichten in Schoudercom om u een inkijkje te geven in wat er op
school en in de groep gebeurt.
Leskracht
Vanaf de middenbouw staat er in iedere groep een prachtige Wereldregenboogkist of een Spectrumbox
met de materialen van Leskracht. Met Leskracht bieden we onderzoekend leren vertaald in een
thematische aanpak voor wereldoriëntatie in samenhang met ons taalonderwijs. Leerlingen kunnen met
eigen onderzoeksvragen aan de slag, leren zelfstandig op zoek te gaan naar (digitale informatie) en de
vaardigheden voor samenwerken komen structureel aan bod.
Vraag uw kind er maar eens naar. Ze kunnen er vast al iets over vertellen. Ook in het informatiefilmpje
dat in plaats van de algemene informatieavond komt zal er vast iets over verteld worden.
We worden vanuit de organisatie van Leskracht begeleid bij het in gebruik nemen van deze methode en
alle mogelijkheden ervan te benutten.
Het werken met Leskracht helpt ons om een onderwijsaanbod te realiseren dat past bij de uitspraken in
onze koersnotitie.
Formulieren
Naar verwachting volgende week geven we de leerlingen 2 of 3 formulieren mee. Wilt u deze invullen en
met uw kind mee terug geven? Ondanks het digitale tijdperk ontvangt u papieren formulieren. Deze zijn
voor ons het meest eenvoudigst te verwerken.
• Privacy voorkeuren
Van ieder kind kunt u uw privacy voorkeuren aangeven t.a.v. het gebruik van beeldmateriaal.
•

Chromebook/snappetgebruik

De leerlingen van groep 4 werken op een tablet van Snappet, Vanaf groep 5 werken kinderen op een
chromebook. Voor het gebruik ervan hebben we een aantal afspraken op papier gezet. We vinden het
belangrijk dat u op de hoogte bent van deze afspraken.
• Inventarisatieformulier ouderhulp
De ouderraad stelt een formulier op waarop u kunt aangeven op welke wijze u een bijdrage wilt leveren
aan het praktisch ondersteunen van de ouderraad bij schoolactiviteiten.
Groepsouder
In de vorige nieuwsbrief heeft een oproep gestaan voor groepsouders. We vinden het belangrijk dat
iedere groep een groepsouder heeft die de groep en leerkracht(en) praktisch ondersteunen bij
activiteiten van school. U bent dan de schakel tussen ouderraad, ouders en leerkracht(en).
U kunt zich aanmelden via Schoudercom, bij de nieuwe voorzitter: Charlotte Romijn. Ook als u eerst
meer informatie wilt kunt u bij haar terecht.
Bent u nog niet zo vertrouwd met Schoudercom dan kunt u ook bij de groepsleerkracht aangeven dat u
interesse heeft om groepsouder te zijn.
Nationale kraanwaterdag
Woensdag 23 september is het Nationale kraanwaterdag. We besteden er in het kader van de gezonde
school aandacht aan in de groepen. Het drinken van water is een gezond alternatief voor het drinken
van zoete (zuivel)drankjes en frisdrank.
Laat kinderen water drinken uit de kraan, bidon, hervulbaar flesje of beker
Uitspraak van een kleuter
“We zijn een gezonde school!” zei de kleuter, terwijl hij lekker een appel als pauzehapje at. En dat werd
heel hard beaamd door de rest van de groep. Jong geleerd, oud gedaan.
Wat fijn om te ervaren dat zoveel ouders meewerken aan onze gezonde school! Zo wordt gezond eten
heel gewoon. Bedankt daarvoor.
Fijn weekend!
Team De Vaart

